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 Básica e Secundário de Sever do Vouga
Círculo: Aveiro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação :

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

A crise demográfica tem muito a ver com o desemprego em Portugal e este é, em boa parte,
consequência da deslocalização de empresas para o estrangeiro. Para fazer face a este
problema, apresentámos a nossa primeira medida. Apoiando as empresas, por exemplo na
implantação das suas infraestruturas (oferecendo terrenos e simplificando a burocracia
inerente à criação de uma empresa e ao seu pleno funcionamento)poderemos criar mais
empregos e impedir que muitos jovens emigrem.
A nossa segunda medida vai no sentido de atender à dificuldade de muitas famílias
encontrarem condições para terem os filhos desejados, pois muitas vezes a disponibilidade de
que precisariam para criarem os filhos que gostariam de ter é imcompatível com a sua vida
profissional.
Finalmente, queriamos incentivar a natalidade com a nossa última medida, dando um apoio
real aos pais dispostos a terem vários filhos.

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

1. Apostar na criação de empregos, dando incentivos não monetários às empresas para se
fixarem no país.

2. Criar apoios estruturais, como uma rede nacional de creches gratuitas (até aos 3 anos de
idade), escolas e ATL's com horários alargados e a preços acessíveis.

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. Reduzir os impostos para as famílias numerosas, tendo sempre em conta os seus
rendimentos.

