Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Profissional Fialho de Almeida Vidigueira
Círculo: Beja
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

A escassez de oportunidades está em voga em Portugal e de entre os muitos problemas que
se colocam à generalidade dos portugueses, a demografia e a natalidade estarão entre os que
mais relevância têm para o nosso futuro.
O incentivo e promoção da permanência no país está em decrescimento, contrastando com a
estimulação e variedade de oportunidades e sucesso no estrangeiro.
A acentuada diminuição na natalidade, e elevada taxa de envelhecimento, são consequências
inerentes à crise demográfica.
De forma gradual e ecléctica pretendemos a fixação da população ativa, garantindo-lhes
estabilidade em prol de um futuro promissor, mas essencialmente real.
Sem descurar qualquer setor preponderante, a satisfação das necessidades básicas a toda a
população deve ser garantida, de modo a firmar uma continuidade sucessiva e promotora da
permanência em Portugal.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1.
Promover a divulgação dos mais variados projetos a fim de garantir o nível laboral
para a população jovem de modo a assegurar estes no seu país de origem.

2. .
Repensar os termos e medidas atuais em relação às pensões atribuídas apenas às
mães solteiras, de modo a que estas sejam generalizadas para todos os casos de gravidez.

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

3. Reforçar e apostar nas infra-estruturas hospitalares e nas acessibilidades nos meios rurais
de modo a garantir a qualidade de vida dos seniores. Generalizar o projeto “AvósPedagem” a
todo o país.

