Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
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Identificação da Escola: Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Atualmente, um dos problemas sociais dos países europeus, incluindo Portugal, é o problema
que se prende com o envelhecimento da população e a diminuição das taxas de fecundidade.
Isto provoca um desequilíbrio geracional, que na conjuntura atual se agrava com o
desemprego estrutural que se tem vindo a verificar.
Relativamente ao nosso país, a taxa de renovação da população portuguesa não é suficiente
de forma a que o envelhecimento da população seja controlado. A taxa bruta de natalidade
em 2012 foi de 8,5%, menos 2,5% comparando com os números de 2002. Estes dados são
deveras assustadores e preocupantes.
Uma vez que a vida dos jovens e das famílias está cada vez mais difícil, estes procuram
melhores condições de vida fora de Portugal, o que faz com que a emigração portuguesa
tenha aumentado significativamente nos últimos anos.
É também importante fazer ver aos idosos que ainda têm muito a dar, principalmente no
acompanhamento dos mais novos, no trabalho voluntário, no apoio aos mais necessitados,
nas direções de coletividades.
As nossas medidas têm por objetivo inverter a situação atual , aumentando a taxa de
natalidade e diminuindo a emigração, integrando cada vez mais os seniores na sociedade.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Mais incentivos à natalidade, através de subsídios vários, e apoios às famílias numerosas.
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2. Maior incentivo à criação de postos de trabalho, nomeadamente para os desempregados
de longa duração e jovens à procura do primeiro emprego.

3. Dinamizar a participação das pessoas idosas na vida familiar, social, cultural, económica e
política.

