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 João da Silva Correia
Círculo: Aveiro
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Como todos sabemos Portugal enfrenta uma grave crise demográfica que poderá levar o
nosso país a uma situação de insustentabilidade (da segurança social, por exemplo),
comprometendo assim os salários dos portugueses, as suas reformas e todos os direitos que
conquistaram e que estão hoje consagrados na nossa Constituição.
É por isso de extrema importância inverter esta situação, estimulando a natalidade e
reduzindo a emigração que terão como consequência a diminuição do envelhecimento - uma
agravante da situação atual do pais.
No que diz respeito à natalidade podemos tomar dois tipos de medidas:
- diretas: como subsídios, abonos, etc.;
- estruturais: que consistem em inverter a condição económica do país e criar políticas que
asseguram as necessidades básicas da população.
É de extrema importância ter consciência de que a implementação ou o reforço das medidas
diretas não serão eficazes por si só, estando o seu sucesso dependente das estruturais.
Sobre a emigração é imperativo criar e dar estabilidade de emprego, pondo termo aos
contratos e trabalho precário, apoiando, simultaneamente, os jovens, garantindo a igualdade
de oportunidades de acesso ao ensino e à formação superior de cada indivíduo.

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

1. Criação de um pacote legislativo comunitário para auxiliar as famílias através de medidas
diretas de incentivo à natalidade.
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2. A inclusão no código de trabalho de uma cláusula que proteja os casais que decidem ter
filhos: impedir despedimentos destes; redução dos horários laborais no período que sucede à
licença de maternidade/ paternidade e reforçar o cumprimento das leis já existentes.

3. Reforçar os serviços consulares de forma a apoiar juridicamente os emigrantes, para
combater assim os vínculos precários e promover medidas de combate à emigração ilegal e
tráfico de seres humanos.

