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:Instituto Pedro Hispano
Círculo: Coimbra
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

A crise demográfica em Portugal é uma realidade. Existe falta de emprego para os jovens, a
Natalidade está a diminuir, e a população residente em Portugal está a envelhecer
Para criar emprego para os Jovens propomos:
•
Incentivar o empreendedorismo jovem;
•
Atrair empresas multinacionais que possibilitem a criação de emprego qualificado
(tecnologia de ponta/ produtos inovadores);
•
Incentivar o regresso de jovens emigrantes qualificados (criação de empresas próprias
e quotas específicas de vagas nos concursos estatais) e o diálogo entre empresas e
universidades.
Para promover a natalidade consideramos pertinente:
•
Apoiar as populações do interior (condições especiais de apoio ao emprego, saúde,
educação e habitação);
•
Subsidiar o apoio ao nascimento, abrangendo todos os casais com escalões de acordo
com o rendimento familiar;
•
Garantir Educação gratuita, desde o berçário até ao final do ensino secundário,
incluindo transportes e material escolar gratuitos;
•
Criar um fundo especial de apoio ao nascimento nas famílias mais carenciadas, com
fundos idênticos aos assumidos pelo Estado no apoio ao aborto;
Para um envelhecimento humanizante temos de:
•
Incentivar legislativa e economicamente as famílias que integrem no seu seio idosos;
•
Adotar um regime solidário de reformas, criando um teto máximo para as mais altas,
e elevando o valor das mais baixas.

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

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.

1. Criação de Emprego para os Jovens

2. Promoção da Natalidade

3. Envelhecimento humanizante

