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 Jerónimo Emiliano de Andrade
Círculo: Açores
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A demografia dos países desenvolvidos, na atualidade, está marcada pela drástica diminuição
das taxas de natalidade e pelo aumento da esperança média de vida, que tem como
consequência o envelhecimento da população. Os casais optam por ter menos filhos do que
no passado, devido ao novo estilo de vida que engloba a presença da mulher no mercado de
trabalho e que fica, portanto, menos disponível para se dedicar à educação. O nosso país não
é exceção. Temos um número de idosos que ultrapassa o número de jovens. Nascer em
Portugal, neste momento, é nascer num país envelhecido, dificultando o progresso, pois a
população é menos dinâmica e menos produtiva. Para agravar a situação, as tendências
migratórias em Portugal inclinam-se cada vez mais para o aumento da emigração. É, por isso,
necessário criar e aplicar medidas que fixem a população e evitem o êxodo de valores.
Assim, temos as seguintes propostas:

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

1. Incentivar a natalidade em Portugal, ao proporcionar condições de trabalho especiais aos
pais, nos primeiros anos de vida da criança, através de licenças de maternidade/paternidade
prolongadas, promoção do tele-trabalho, utilizando as novas tecnologias, horários flexíveis ou
emprego em part-time. Depois destes primeiros anos de vida, criar condições para que as
crianças fiquem em creches públicas, gratuitas, e, possivelmente, anexadas a grandes
empresas onde trabalham os pais.Atribuir apoios especiais (escalão próprio) a famílias
numerosas, em função dos seus rendimentos, de maneira a que as despesas de educação e
saúde sejam comparticipadas pelo Estado, associadas a um aumento do abono de família.
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2. Atribuir apoios especiais (escalão próprio) a famílias numerosas, em função dos seus
rendimentos, de maneira a que as despesas de educação e saúde sejam comparticipadas pelo
Estado, associadas a um aumento do abono de família.

3. Criar condições para a imigração, de modo a que os estrangeiros possam ter a possibilidade
de fixar as suas empresas em Portugal criando novos postos de trabalho fixadores de
população ativa, que deixa de ter de emigrar. Para além disso, os imigrantes, na sua grande
maioria jovens, contribuirão para o rejuvenescimento da população, aumento da taxa de
natalidade e dinamização da economia.

