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 Tecnológica e Profissional Albicastrense
Círculo: Castelo Branco
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Crise Demográfica: Emigração Natalidade Envelhecimento
Os Jovens são a solução…
Para solucionarmos este flagelo que afeta a nossa sociedade propomos as seguintes medidas:
Para combater a emigração é necessário aumentar a criação de postos de trabalhos estáveis
com incentivos para as empresas, nomeadamente através da diminuição da carga fiscal até
aos 25 anos de idade.
Por consequência, ao criar mais postos de trabalho e deste modo melhores condições de vida
associadas a alguns apoios financeiros e sociais no desenvolvimento das crianças até à idade
adulta (18 anos), a natalidade aumentará, visto que alguns dos seus entraves são
ultrapassados.
Portanto ao contribuirmos para a resolução da emigração e da natalidade, o índice elevado de
envelhecimento da população será reduzido.
Estamos certos que a crise demográfica que afeta o nosso país resulta da combinação de
vários fatores, mas a emigração da população jovem e a estabilidade económica e social desta
faixa etária são os principais responsáveis pela fraca natalidade e consequente
envelhecimento da população portuguesa.

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

1. Criação de emprego diminuindo a carga fiscal para as empresas que recrutem
trabalhadores até aos 25 anos de idade.
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2. Apoiar financeira e socialmente o desenvolvimento das crianças até à idade adulta (18
anos) - na saúde e educação

3. Apoiar a gravidez a partir dos seis meses de gestação com a dispensa ao trabalho que se
prolongará até a criança ter 1 ano de idade.

