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 Básica e Secundária Ribeiro Sanches
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Secundário

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

Consideramos que os nossos governantes e outros responsáveis devem assumir como
prioridade os incentivos à natalidade, ao apoio às famílias, ao crescimento e ao emprego, bem
como a políticas familiarmente responsáveis nos setores público e privado.
A 'importação' de casais jovens com comportamentos demográficos diferentes dos nossos e
um maior apoio a famílias alargadas ou com menores recursos económicos são medidas que
apontam para inverter a tendência de envelhecimento da população portuguesa.

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

1. Estímulo da natalidade, como os abonos de família e às crianças, subsídios ao nascimento,

benefícios fiscais quando se tem o segundo ou terceiro filho, garantir o bom funcionamento e
crescimento de creches e jardins de infância, permitindo compatibilizar melhor a vida no
espaço de trabalho e a vida em família, criar sistemas adicionais para que os pais possam
acompanhar os filhos na fase inicial, envolvendo o pai e a mãe para que possam estar vários
meses com os filhos sem perder o salário rapidamente ou temer despedimentos.

2. Criar medidas ativas para a integração das pessoas no mercado de trabalho que possam
impedir que alguma gente saia em conjunto com outra medida e mais rápida e eficaz que será
atrair e integrar imigrantes. Se se conseguir isto, talvez se consiga um equilíbrio entre as
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entradas e as saídas.

3.

