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
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola 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)

Segundo especialistas em demografia, Portugal é atualmente o sexto país mais envelhecido
do mundo e, em quarenta anos, passou de país com a maior taxa de natalidade da Europa
para detentor da taxa de natalidade mais baixa.
Em 1970, Portugal era o país menos envelhecido da Europa e, embora todos tenham
envelhecido de uma maneira geral, Portugal foi o que mais subiu na tabela, tornando-se, em
2011, um dos mais velhos, ocupando a 6.ª posição.
Em 1968, a idade média da população portuguesa era de 28 anos e em 2011 era de 42 anos.
Hoje, o número de pessoas com menos de 15 anos é inferior às que têm idade igual ou
superior a 65 anos.
Por outro lado, Portugal representa um dos países da OCDE com maior número de
emigrantes. São 1,492 milhões os portugueses que deixaram o seu país de origem rumo a
melhores condições de vida noutros países da OCDE, sendo que pouco mais de 10% possui
formação académica superior.
Menos crianças e mais pessoas idosas implica um menor consumo, tendo em conta que a
população jovem é mais dinâmica, mais produtiva e criativa, há perda a nível de social e
económico, verificando-se também um aumento do desequilíbrio populacional, sendo que a
população ativa tem vindo a diminuir enquanto que população na idade da reforma tem
aumentado, o que leva a questões de sobrevivência da segurança social e certos serviços
públicos.
Com as nossas medidas pretendemos inverter esta situação fazendo subir o índice de
fecundidade, o que consequentemente fará aumentar a taxa de natalidade, provocando um
reequilíbrio geracional e diminuindo significativamente a emigração.
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Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Aumentar a licença de maternidade e os subsídios de apoio à natalidade.

2. Valorizar os postos de trabalho existentes e criar novos postos de trabalho que façam com
que os jovens queiram ficar no seu país.

3. Sensibilizar os jovens para a importâncias de desenvolver a agricultura, criando apoios que
lhes permitam seguir nesse sentido.

