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 Tecnologia e Gestão de Barcelos
Círculo: Braga
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Em Portugal, nos últimos anos, acentuou-se a queda demográfica. O índice sintético de
fecundidade passou dos 1,35 crianças por mulher, em 2011, para 1,28, em 2012. Seriam
necessários 2,1 para garantir o equilíbrio demográfico. Somos o quinto país da Europa com
mais baixas taxas de natalidade. Um dos piores do mundo. Que fazer?
Além disso, só em 2012, Portugal perdeu 121 mil portugueses para outros países, números
que só conseguimos encontrar nos anos 60. O saldo migratório, que até 2010 era positivo,
hoje é aterrador, todavia parece não preocupar o nosso governo, pois, aconselha os jovens
a saírem da sua "zona de conforto". Como combater a emigração jovem?

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

1. Estabelecer apoios sociais aos casais aquando do nascimento dos filhos (subsídio de
nascimento; de aleitamento; aumento do abono de família de crianças com idade até aos
três anos; manter o apoio desde os três anos até atingirem a escolaridade obrigatória, para
os casais com rendimentos mais baixos e de famílias numerosas; e, redução efetiva da carga
fiscal do IRS).

2. Implementar políticas de emprego flexíveis para que as famílias possam conciliar a vida
familiar, o trabalho/emprego, e aumentar o número de filhos.
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3. Criar um sistema de políticas de migração, de cooperação entre os países membros de
uma comunidade e/ou organização internacional, caso da UE e/ou ONU.

