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 Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira
Círculo: Madeira
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A crise demográfica que se vive atualmente na europa tem-se feito sentir de forma acentuada
também em Portugal , estima-se que podemos perder cerca de um milhão de habitantes nos
próximos 10 a 20 anos o que equivale a 10% da população.
Esta crise é provocada essencialmente, pela quebra da taxa de natalidade cujo valor se situa
abaixo da taxa de mortalidade ( censos de 2011 ), ao fenómeno emigratório, que tem atingido
a população ativa mais jovem e à diminuição do número de estrangeiros residentes em
Portugal. Como consequência, a taxa de crescimento natural e a taxa de crescimento efetivo
são negativas, o que é um grave problema para o desenvolvimento do País. Os portugueses,
tal como a população dos outros países europeus, têm vindo a retardar a natalidade e a
diminuir o número de filhos.
Temos ainda que considerar que a "esperança média de vida" da população portuguesa
aumentou, provocada não só pelos melhores cuidados médicos, mas também por um nível e
qualidade de vida mais elevado, o que é um aspeto positivo, mas que vem acentuar, ainda
mais, o envelhecimento da população portuguesa.
Para incentivar a população portuguesa a aumentar o seu agregado familiar e atingir os seus
objetivos de vida , sem ter que abandonar o seu país, a nossa lista propõe as seguintes
medidas.

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

1. Mais apoios nos serviços básicos essenciais da população, fazendo um estudo minucioso
das necessidades das famílias portuguesas.
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2. Investir na internacionalização e inovação do país.

3. Criar políticas de incentivo para a criação de emprego, apostando também na formação.

