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 EB 2,3 e Secundária Cunha Rivara - Arraiolos
Círculo: Évora
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

De acordo com o relatório do Instituto de Demografia de Viena a taxa de fecundidade
baixou em quinze países europeus, num total de 22, entre 2008 e 2011. Em países como a
Grécia e Portugal, a natalidade que tem vindo a baixar cifrando-se em valores de 1,43 crianças
por mulher, na Grécia e 1,35 crianças em Portugal.
É inegável a crise demográfica que o Velho Continente vive. A par desta e, no caso português,
assiste-se ao despovoamento de algumas regiões do interior, já de si envelhecidas, bem como
ao encerramento de serviços públicos que prejudicam seriamente a qualidade de vida das
pessoas. Finalmente constatamos a saída continuada de jovens do nosso país em busca de
uma oportunidade que o seu país lhe nega.
É fundamental inverter estas tendências. É imprescindível fomentar a natalidade, para que a
Segurança Social se torne sustentável, é fundamental dar qualidade de vida aos mais idosos e
é igualmente imprescidível inverter a tendência da saída de gerações jovens e qualificadas
para o estrangeiro.
Como é óbvio vivem-se tempos difíceis na União Europeia e em particular em Portugal, e não
é fácil, por isso, implementar medidas destinadas a inverter a crise demográfica, pois a crise
económica limita os jovens nas suas escolhas em termos de trabalho e residência, na
constituição de uma família e no planeamento familiar.
Pensamos que estes problemas devem ser abordados numa vertente europeia, mas
podem e devem ter também em conta as realidades nacionais.
Por isso, as nossas medidas destinadas a inverter o envelhecimento da população e a crise
demográfica, são medidas efetivas e exequíveis. Além disso, propomos medidas para
melhorar as condições de vida das pessoas nas localidades mais pequenas e isoladas, em
especial a população idosa e fixar jovens no seu país e na sua localidade aproveitando os
fundos comunitários e os dinheiros públicos .

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. Implementar uma política natalista, aumentando os abonos de família, concedendo
subsídios de nascimento mais elevados, aumentando as licenças de maternidade e
paternidade e concedendo benefícios fiscais às famílias numerosas.

2. Melhorar as condições de vidas das populações, em especial nas localidades mais
pequenas, através de melhoramentos no acesso à educação, à saúde e outros serviços
públicos.

3. Canalizando fundos europeus e dinheiros públicos para a criação de empregos jovens, em
particular nas localidades onde o desemprego é maior e onde o despovoamento é mais
acentuado, de forma a fixar jovens casais que aí queiram constituir família.

