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 com 3º CEB de Cristina Torres
Círculo: Coimbra
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Cremos que a emigração é uma das causas da crise demográfica acentuada pela crise
económico-financeira que o país atravessa.
Sabendo que cerca de 150.000 portugueses optaram por sair do país em busca de
alternativas, torna-se evidente que, se conseguirmos travar esta tendência, acabamos por
recuar na redução da natalidade.
O envelhecimento populacional só é um problema por não estar a existir um
rejuvenescimento simultâneo da população. A esperança média de vida aumentou e não está
a ser compensada pelo nascimento de novas crianças, criando assim, um duplo
envelhecimento na população portuguesa.

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

1. Aplicação de políticas pró-natalistas com apoios progressivos consoante o número de
filhos, na saúde , educação , habitação , … diminuindo , assim , os encargos com os filhos;

2. Políticas de captação do investimento nacional e estrangeiro, nomeadamente aumentando
os beneficios fiscais às empresas , reduzir a burocracia e promover a rapidez da Justiça.

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.

3. Fomentar o empreendedorismo : criando gabinetes de apoio (nas áreas jurídica , do
marketing e das finanças) , por exemplo localizados nos centros de emprego, com o intuito de
aconselhar os cidadãos que pretendam criar o seu próprio negócio.

