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 Oliveira do Hospital
Círculo: Coimbra
Sessão: Escolar de 22.01.2014

Projeto de Recomendação:

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

A crise demográfica é um grave problema no nosso país. Com vista a combatê-lo é necessário
diminuir a emigração, contrariar o alto índice de envelhecimento, estimular a natalidade, mas,
igualmente, promover, durante o percurso escolar, um espírito empreendedor entre os
jovens.
É necessário incentivar os jovens, futuros e atuais casais, a terem filhos, controlando e
fiscalizando, ao mesmo tempo, os abonos familiares já atribuídos, mas também melhorando
as suas condições de vida, diminuindo o desemprego nesta faixa da população e
incentivando-os a abraçar atividades empreendedoras em áreas económicas onde poderão
ter sucesso. Deste modo, será mais fácil fixar os jovens no nosso país.

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

1. Revisão e fiscalização dos abonos familiares e extensão da licença de parto.

2. Promoção de ideais de empreendedorismo na educação, com vista a desenvolver o setor
primário.

3. Criação de políticas locais de apoio à fixação de jovens casais.
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