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:Colégio Casa-Mãe
Círculo: Porto
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A Europa e, em especial Portugal, tem assistido a um progressivo envelhecimento da sua
população, bem como a uma taxa de natalidade demasiado baixa, o que coloca desafios
urgentes ao poder político e à sociedade civil.
A crise demográfica põe em causa a sobrevivência do país, pois coloca dificuldades ao sistema
de pensões, uma diminuição da população ativa e, consequentemente, dificuldades
económicas ao país. Por fim, esta crise demográfica condiciona os fluxos geracionais e os
ritmos de vida das populações.
O nosso projeto pretende incentivar a natalidade, beneficiando as populações com incentivos
fiscais e apoios sociais, bem como incentivando a economia de modo a contrariar a emigração
e o abandono do interior do país.

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

1. Alargamento da oferta da educação pré-escolar pública.

2. Incentivos fiscais à criação de negócios próprios em zonas deprimidas do país.

3. Atribuição de benefícios fiscais e de saúde após o segundo filho.

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.

