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: Agrupamento de Escolas de Vagos
Círculo: Aveiro
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Ambicionamos levar à Assembleia da República medidas eficazes para o combate da crise
demográfica visível no nosso quotidiano, sobretudo medidas que combatam a diminuição da
natalidade, o aumento da emigração e o envelhecimento.
Justificação:
1. Para além dos jovens adquirirem experiência, haveria uma maior competitividade no
acesso ao ensino superior; desenvolver-se-ia uma nova mentalidade dentro do mercado de
trabalho, o que, consequentemente, poderia levar ao aumento do investimento exterior,
fomentando a economia nacional.
2. Um dos pontos de partida para alterar a situação do país consistiria na alteração da
mentalidade dos portugueses, para isso seria necessário uma nova geração. As medidas que
propomos não teriam efeito imediato, mas sim a médio e longo prazo.
3. Esta medida levaria não só a uma melhoria da saúde física, mas também psíquica e social.
Assim, os elementos da terceira idade tornar-se-iam mais independentes, com menos riscos
de desenvolver doenças e, por isso, mais integrados na sociedade. Este programa nacional
deveria estar, dentro do possível, municipalizado, na medida em que iria pressupor um núcleo
recreativo-desportivo em cada concelho sendo constituído por monitores jovens (tendo como
consequência a criação de postos de trabalho) e pelos próprios idosos.

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

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.

1. Criação de novos programas ou melhoria dos já existentes para a fixação de jovens,
envolvendo fundos monetários a disponibilizar pelo Estado às empresas que contratem
jovens licenciados. Estes programas deveriam garantir emprego durante 3 anos bem como
uma diminuição da carga fiscal aplicada aos jovens trabalhadores.

2. Dinamização de uma campanha que mostre a importância das novas gerações para o
desenvolvimento e riqueza do país. A qualidade do ensino público, a qualidade das
instituições de solidariedade social, a atribuição de subsídios a famílias numerosas e a jovens
casais (sub 25) que sejam pais, deverão ser temas a evidenciar.

3. Criação de um programa a nível nacional para melhorar a qualidade de vida da população
idosa portuguesa, através da prática de atividade física regular.

