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 Secundária /3 Abade de Baçal
Círculo: Bragança
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

É do conhecimento público a situação económica que o país enfrenta. Deparamo-nos com a
maior crise económica que o país jamais enfrentou.
Nestas ocasiões, pensamos que certos problemas sociais são postos de parte, sendo um deles
o tema do Parlamento dos Jovens deste ano: “A Crise Demográfica”.
Apresentamos um documento (composto por 3 medidas) elaborado por nós, que tem como
objetivos a criação de postos de trabalho em regiões do interior e o aumento da natalidade
para combater o envelhecimento da população (a oferta de empregos em regiões do interior
ajuda a aumentar a estabilidade económica e familiar, o que faz com que haja condições mais
favoráveis para o aumento da natalidade).
As nossas medidas para combater a Crise Demográfica são as seguintes:

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

1. Investir em programas de apoio a iniciativas empreendedoras, de forma a incentivar jovens
e desempregados qualificados a criarem mais postos de trabalho.

2. Apoiar financeiramente as famílias com dois ou mais filhos, a fim de que possam fazer face
às despesas com a sua educação.
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3. Incentivar a deslocação de pequenas e médias empresas do litoral para o interior,
permitindo que a entrada de mais capital em zonas desfavorecidas possa contribuir para
maior estabilidade a nível familiar.

