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: Bispo D. Manuel Ferreira Cabral
Círculo: Madeira
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Segundo os demógrafos, as crises demográficas são provocadas por grandes períodos de
quebra populacional, assentes na diminuição do número de nascimentos. Normalmente, as
causas deste recuo devem-se a fatores sociais (desemprego) e a ambientais (catástrofes
naturais). Então, como é que em pleno séc. XXI se gerou uma crise demográfica em Portugal?
A justificação talvez esteja na junção de motivos estruturais e conjunturais. Ora,
entendemos que as origens desta crise têm como pedra basilar as questões económicas, em
especial a dificuldade que os jovens têm em arranjar um posto de trabalho. Sem estabilidade
económica, os jovens tendem a retardar o casamento e, consequentemente, o alargamento
do núcleo familiar. Sem oportunidades de emprego, muito jovens veem-se obrigados a
emigrar. Emigração que é considerada a mais qualificada dos últimos muitos anos e que
deixou de circunscrever o seu destino apenas ao continente europeu.
Assim, consideramos que as medidas abaixo apresentadas se justificam pelas
seguintes razões: ao tornar prioritária a oferta de trabalho aos jovens casais, estamos a criar
incentivos e meios para a constituição de famílias economicamente estáveis, logo mais
sensíveis ao alargamento do núcleo familiar, permitindo, de forma direta, o aumento da
natalidade e a estagnação da emigração jovem. Ainda na senda do aumento da natalidade,
defendemos a atribuição de benefícios fiscais, de forma a devolver estabilidade financeira às
famílias. A nossa última medida estimula a economia e a criação de emprego através do
empreendedorismo.

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

1. Tornar prioritária a oferta de trabalho aos jovens casais.

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. Atribuição de benefícios fiscais.

3. Incentivar o empreendedorismo local.

