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 do Castêlo da Maia
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

1. Sendo a crise demográfica em Portugal bastante grave dado juntar motivos
estruturais, como seja a queda da taxa de fecundidade, e conjunturais, como as emigrações
forçadas pela crise;
2. Ponderado o facto de que, a longo prazo, nenhum país consegue ter crescimento
económico sustentável com uma regressão demográfica;
3. Pelo forte impacto socio-económico destes dois fenómenos, é urgente que o Estado,
ao nível dos poderes legislativo e executivo:

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

1. Procure incentivar o aumento da taxa de natalidade, designadamente criando um regime
laboral mais flexível e compatível com o estatuto de mulher;

2. Proteja as pequenas e médias empresas com um normativo de apoio financeiro, em
condições favoráveis, sem abdicar, naturalmente, de um rigoroso controlo na aplicação e
gestão dos capitais disponíbilizados;
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texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
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3. Adopte uma política integracionista dos imigrantes, aceitando-se o princípio da
selectividade, mas não prescindindo de medidas inclusivas no pleno sentido do termo.

