Ministério da Educação e Ciência
Agrupamento de Escolas de Anadia

“Crise demográfica (emigração, natalidade e
envelhecimento) ”
Escola: Agrupamento de Escolas de Anadia
Círculo: Aveiro
Sessão: Sessão Escolar de 17 de janeiro de 2014 (Secundário)

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

Obs: Exposição de motivos: 3300 caracteres (incluindo espaços)
As medidas propostas visam alcançar o desenvolvimento económico, o bem-estar social, o equilíbrio da
pirâmide demográfica.
Estas preconizam um apoio à família, uma distribuição equilibrada da população (territorialmente), ao
mesmo tempo que os diversos setores da economia se possam uniformizar.
A preocupação em equilibrar o sistema produtivo, bem como a fixação dos jovens no nosso país,
otimizando recursos e aproveitando a sua formação inicial, revelando uma preocupação com a
dignificação daqueles que já estiveram ao serviço do país, revêm-se nas medidas que propomos e nos
temas que suscitamos, nomeadamente a flexibilidade da carga horária (que possibilita uma melhor gestão
de tempo que deve ser utilizado no cumprimento de assuntos ligados à educação e à saúde do(s) filho(s)),
o aumento da natalidade ao facilitar as condições associadas à criação do(s) filho(s), os juros específicos
para a habitação conforme o agregado familiar confere um desafogo e uma estabilidade económica
incentivando o nascimento de mais filhos. Além disto, promove-se a fixação de população activa que, ao
não emigrar, gera riqueza e suporta os custos da população envelhecida cuja qualidade de vida
melhorará, com a criação de suporte para idosos (redes de apoio), apoio domiciliário, entre outros…
Entendemos como vital a implementação de medidas projetivas, no sentido de criar estabilidade através
de um plano estratégico a médio e longo prazo, para que as pessoas possam perspetivar um futuro sem
receios (aposta no turismo, sustentado por um sistema de saúde eficaz, uma justiça célere e uma
educação preocupada; a potenciação dos nossos recursos naturais – sol, clima, solo, mar).
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Medidas propostas:
Obs: Cada medida: 850 caracteres (incluindo espaços)
Medida 1:
Deve incentivar-se a Natalidade, nomeadamente através de medidas como: a partilha da
responsabilidade parental, a flexibilidade laboral, a sensibilização do empregador, a possibilidade
de acesso à Segurança Social do elemento que cuida dos filhos, juros mais baixos para a compra
ou melhoria de habitação, incentivos fiscais, incremento do tratamento da infertilidade,
implementação da saúde sexual reprodutiva, com o intuito, entre outros, de erradicar a morte
infantil.

Medida 2:
É urgente combater a emigração, flagelo que assola a nossa geração, procurando criar postos de
trabalho/emprego, estabelecer a ligação Universidade/Empresas, usufruir de benefícios fiscais
para os jovens, facultar bolsas de estudo (pós Universidade), procurar implementar novos cursos
vocacionados para a economia do país, bem como juros mais baixos para a compra ou melhoria
de habitação.

Medida 3:
Defendemos a dignificação da população idosa através da criação de suporte para idosos (centros
de dia, lares,…), apoio domiciliário, envolvimento em tarefas comunitárias (manter esta
população ativa), prestação de cuidados de saúde, nomeadamente ao nível psicológico, bem
como a criação de uma rede de apoio aos idosos (contacto permanente).
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