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: Profissional de Cuba
Círculo: Beja
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A crise demográfica no nosso País é resultante de fatores como a emigração, a natalidade e o
envelhecimento. Os fatores socioeconómicos estão a ser preponderantes para a baixa
natalidade, que deve-se em parte á entrada tardia da mulher no mercado e á constituição de
família e consequentemente, ser mãe. A natalidade não pode ser mal vista dentro de
mercado de trabalho devendo a mulher ser protegida e o fato de ser mãe não pode
atrapalhar a sua carreira profissional, por isso neste aspeto propomos:

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

1. Uma politica de maior apoio á natalidade, como um ano de licença e acesso gratuito a
creches e pré-primária. Aumentar os apoios às famílias numerosas.
A Queda das taxas de natalidade e o aumento das taxas de mortalidade provocaram uma
redução da população mais jovem e um aumento significativo da população idosa que face á
profunda crise económica agravou a situação da população em idade ativa

2. Idosos com possibilidade de trabalhar a tempo parcial, caso fosse essa a sua escolha e aos
outros criar-lhes apoios domiciliários e de atendimento social e de saúde por forma a terem
uma digna qualidade de vida e não votados ao abandono e esquecimento e sem apoios.
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3. Apoiar e incentivar os jovens empreendedores que têm qualificação e competências para
implementar pequenas empresas que são o motor económico do pais. Fixar jovens no interior
do pais, oferecendo-lhes condições de criações de empresas nas zonas mais interiores e
desertificadas do pais.
Os jovens que constituem a população ativa, não encontram resposta para as suas
necessidades de natureza profissional e pessoal e por isso são levados a emigrar, procurando
encontrar uma resposta fora do seu país mas deixando o país sem o capital humano que é
uma mais-valia por serem jovens qualificados e empreendedores e com capacidade de
responder a esta crise e serem a solução para inverte-la.

