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 Básica e Secundária da Calheta
Círculo: RAA
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Em 2012 Portugal obteve as taxas de natalidade mais baixas de sempre, tornando-nos o sexto
país mais envelhecido do mundo, em que o número de pessoas com idade igual ou superior a
65 anos é maior do que o número de pessoas com idade inferior a 15 anos. Aliado a este facto
temos um saldo migratório francamente negativo em que em 2012 emigraram mais de 120
mil pessoas, onde se incluem os melhores recursos humanos, mais jovens, mais qualificados e
capazes, com custos incalculáveis para a economia e para a sociedade. Só com estabilidade e
emprego se conseguirá inverter esta tendência e fazer com que os nossos jovens qualificados
contribuam para o crescimento e desenvolvimento do nosso país.

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

1. Fomentar o rejuvenescimento das àreas com maior índice de envelhecimento através da
criação de incentivos à fixação da população, nomeadamente com a promoção de estratégias
de criação de postos de trabalho.

2. Incentivar a natalidade através da criação de vales de desconto de bens essenciais para o
recém-nascido, bem como do reforço dos direitos parentais, nomeadamente a discriminação
positiva em termos de salário e dias de férias.

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.

3. Expandir a formação em empreendedorismo a toda a população, independentemente da
idade e da àrea de residência.

