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:Sá de Miranda
Círculo: BRAGA
Sessão:ESCOLAR

Projeto de Recomendação:

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

Considerando a pertinência mas também a dificuldade do tema da Crise Demográfica
(emigração,natalidade, envelhecimento, nós participantes desta iniciativa refletimos e
considerarmos ser importante ver o problema numa perpetiva globalizante, com medidas
que vão além do problema em si,mas possam realmente fazer a mudança; assim,propomos

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

1. - Em relação a taxa de natalidade e com vista a aumentá-la, devemos apostar em políticas
de família. Ou seja, promover espaços de família e de estudo; facilitar o acesso aos cuidados
de saúde tanto dos pais, ou futuros pais, como das crianças e adolescentes; dar desde cedo
resposta as necessidades da família não através de subsídios mas sim através de todos os
bens necessários; garantir os postos de trabalho pós-paternidade e maternidade e devíamos
apostar nos postos de trabalho a partir de casa (conhecido como teletrabalho).,

2. - Relativamente ao envelhecimento e à emigração, decidimos fundir ambas e impedir que a
mão-de-obra portuguesa, principalmente a qualificada saia do país. A ideia é colocar esses
qualificados nas áreas da geriatria; coloca-los em lares, em serviços ao domicílio não só como
geriatras mas também como companhias aos mais solitários. Isto proporcionará mais e
melhor qualidade em relação aos cuidados de saúde prestados aos mais idosos e, ao mesmo
tempo, emprego para os jovens licenciados.
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