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 Secundária c/3º Ciclo do Entroncamento
Círculo: Santarém
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Actualmente a população da Europa encontra-se entre as mais envelhecidas e, entre os
países europeus, Portugal é um dos que regista maior grau de envelhecimento, sendo o 6º
país mais envelhecido do mundo.
Em termos gerais nascem no nosso país menos crianças por ano do que seria necessário para
a renovação de gerações, resultando num acentuado envelhecimento demográfico. As
consequências desta situação, a médio e longo prazo, poderão tornar-se catastróficas e
atingir todos os sectores da sociedade: em termos demográficos, existe o perigo da possível
diminuição da população, quer absoluta quer efectiva. O sector social ficará sujeito a uma
enorme pressão, provocada não só pelo aumento do numero de reformados, mas também
pelas necessidades de uma população genericamente envelhecida, pondo em risco a sua
sustentabilidade. Finalmente o sector económico ver-se-á limitado pela escassez de
população activa, falta de dinamismo e de iniciativa, o que poderá comprometer a
competitividade de Portugal no contexto internacional. A actual crise económica provocou
um aumento vertiginoso da emigração que, podendo servir de válvula de escape, trará a
muito curto prazo graves consequências, sobretudo se considerarmos que a grande maioria
dos emigrantes são jovens altamente qualificados. As repercussões são imensas: por serem os
jovens, população em idade de formar famílias, a sua ausência vai reduzir a taxa de natalidade
no nosso país; por serem qualificados, a sua saída compromete o empreendedorismo, o
crescimento económico e o desenvolvimento. Criar condições para que os jovens não
abandonem o país significa, simultaneamente, inverter a tendência demográfica, criar
riqueza e desenvolvimento.

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

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.

1. Atribuir benefícios fiscais às empresas que contratem jovens de forma a proporcionar-lhes
estabilidade laboral e financeira.

2. Humanizar as leis laborais, flexibilizando o horário de um dos progenitores, de modo a
poder acompanhar os filhos durante os primeiros anos.

3. Apoiar as famílias numerosas através do aumento progressivo dos abonos de família, de
benefícios fiscais etc

