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 Emídio Garcia
Círculo: Bragança
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Portugal enfrenta uma grave crise demográfica que pode levar décadas a resolver: em 2013
nasceram pouco mais de 82 mil bebés, o número mais baixo da história; a emigração é tão
elevada como nas grandes vagas de emigração de 1973 e 1993; nunca tantos jovens saíram
do país á procura de emprego e há 5 anos que são mais os que morrem do que os que
nascem. Conclusão: somos já o sexto país mais envelhecido do mundo.
Esta redução da população pode ter impactos negativos na produtividade nacional e no
crescimento potencial da economia: é o futuro do país que esta em causa.
Para combater este cenário é necessário incentivar os casais a procriarem. Mas, com um
futuro tão negro, é importante apostar primeiramente no psicológico dos futuros pais e
depois em garantias para os filhos.
Torna-se também indispensável manter os nossos por perto, mas, para evitar a fuga em
massa, é necessário criar emprego.
Com as medidas abaixo apresentadas pretendemos combater os principais problemas,
segundo a nossa opinião.

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

1. Criar um espaço, nos centros de saúde, destinado à partilha de medos, preocupações,
inseguranças e afins, de casais que pretendem ter filhos e/ou de casais que foram pais
recentemente, com casais que já tenham vivido essa experiência.

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.

2. Incluir o berçário na rede pública de educação pré-escolar para, deste modo, reduzir o
custo da educação dos bebés.

3. Usar fundos comunitários para recapitalizar as empresas, por forma a que estas possam
criar novos postos de trabalho e assim reduzir a emigração.

