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 Básica e Secundária Gonçalves Zarco
Círculo: Região Autónoma da Madeira
Sessão:Sessão Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Portugal actualmente conta com uma população de 10.6 milhões de habitantes e com uma
população mais envelhecida, o número de idosos ultrapassou em 2001 o número dos jovens
e, em 1982, deixou de assegurar a substituição geracional pois a média actual cifra-se em 1.3
filhos quando o número que garante essa mesma substituição é de 2.4 filhos. Podemos
afirmar que, a partir da segunda metade do século XX, a população europeia confronta-se
com o fenómeno do “duplo envelhecimento”, isto é, quer na base quer no topo da pirâmide
etária.
Todavia, nem sempre foi assim, pois na década de 60, nasciam uma média de 200 mil bebés
por ano em Portugal e os nascimentos representavam cerca de 3% do total da União
Europeia. Assim, é claro a nossa regressão demográfica e este fenómeno é também um
problema da União Europeia.
A nossa região também vive este problema pois segundo as últimas estatísticas no ano 2013
nasceram 1835 bebés enquanto no ano 2012 nasceram 2026 bebés, menos de 42%. Esta
queda verifica-se desde o ano 2003, com excepção entre os anos 2010/2011 onde se verificou
um aumento de bebés mas a partir de 2011 é retomada o sentido da queda.
Em conformidade com a caracterização demográfica anterior, então temos, um problema
demográfico em Portugal e, logo, também na Região Autónoma da Madeira e na União
Europeia que alargaríamos mesmo como um problema da civilização ocidental. Assim sendo
colocamos três possíveis soluções que para nós também poderão ser consideradas como três
problemas.

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

1. Combate à crise económica, aumentando as receitas do Estado através da diminuição das
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ajudas de custo aos políticos, diminuição das prestações sociais com o fim da gratuitidade
universal no ensino público e legalização das drogas leves com pesados impostos.

2. Criação de mais postos de trabalho, incentivando o emprego jovem, promovendo a criação
de empresas em zonas menos desenvolvidas, criando incentivos fiscais como a diminuição do
IRC e concedendo ajudas para a construção de infraestruturas.

3. Propomos uma verdadeira política de apoio à natalidade com o reforço dos apoios aos
jovens casais, a retoma da atribuição universal do abono de família, maior apoio fiscal às
famílias numerosas e um maior enquadramento dos horários de trabalho e da vida familiar.

