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

Identificação da Escola: Escola Secundária de Pombal
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

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

Para compreender a crise demográfica, que se instalou no nosso país, é importante começar
por identificar os principais fatores que provocaram o aumento da emigração e o decréscimo
significativo da natalidade. A crise económica foi, sem dúvida, um dos principais fatores que
despoletou essas alterações negativas no país. Assim, todos sabemos que a falta de recursos
económicos torna difícil e ousada a criação de medidas que possam corresponder à resolução
da crise demográfica e, ao mesmo tempo, ao contínuo crescimento económico. As medidas a
adotar não podem passar por dispêndio de dinheiros públicos, provenientes dos impostos dos
contribuintes, que no momento já são tão elevados. É então necessário apostar em
investimentos que impliquem um aproveitamento de recursos naturais e humanos. O
incentivo à natalidade, a diminuição do saldo migratório e o combate ao envelhecimento, não
poderão pôr em causa o crescimento económico do país, pois só o crescimento económico,
aliado ao desenvolvimento, pode aliciar os jovens a permanecerem no país, bem como as
famílias a terem mais filhos.

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

1. Criar bancos de artigos de bebé e criança, nas maternidades e em outros locais próximos

das pessoas, do quais as famílias se possam servir gratuitamente e por um tempo
determinado. Os artigos seriam levados, sob a assinatura de um termo de responsabilidade,
com o compromisso de devolução em bom estado.
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2. Criar condições para fixar a população no interior do país, através da dinamização da Bolsa
de Terras, associada a programas de repovoamento de aldeias e investimento estrangeiro.

3. Aumentar a participação do poder local (autarquias) junto das crianças, nomeadamente na
diversificação e/ou aumento do horário de funcionamento das AEC's (Atividades de
Enriquecimento Curricular)

