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 de S.Miguel
Círculo: Santarém
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

O facto de Portugal estar numa crise de valores, económica e social conduziu inevitavelmente
a uma crise demográfica, prova disso é a atual pirâmide demográfica portuguesa que se
apresenta disfuncional existindo um elevado número de idosos e um número insuficiente de
jovens que no futuro serão incapazes de sustentar a classe trabalhadora atual.
Com o objetivo de aumentar a taxa de natalidade em Portugal, uma vez que neste momento
está muito abaixo do necessário para a renovação das gerações apresentamos duas
alternativas para as pessoas que queiram contribuir para o aumento deste valor.
Sendo o que influencia mais a emigração e imigração a falta de emprego, apostar nos recursos
que o país nos pode oferecer, representaria uma forma de combater a crescente emigração.

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

1. Incentivar a criação de novos empregos no setor primário.

2. Comparticipar os tratamentos de fertilidade, alterando as restrições atuais de modo a que
se possa fazer mais que um tratamento anualmente, independentemente do estado civil e da
duração da união.

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. Atribuição de vales de valores variáveis a famílias com 2 ou mais filhos consoante o
rendimento de cada uma e o respetivo agregado familiar. Estes vales poderiam ser usados em
farmácias, supermecados e lojas de roupa, entre outras, que establecessem contratos com o
Estado.

