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 de Mora
Círculo: Évora
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

O que é a Crise Demográfica?
•
A crise Demográfica é designada por um período de grande quebra populacional,
geralmente de curta duração, tendo como causa o aumento da mortalidade e a diminuição da
natalidade.
•
Emigração é o ato e o fenómeno espontâneo de deixar o seu local de residência para
se estabelecer numa outra região ou nação.
•
Natalidade deve-se ao número de crianças que nascem anualmente por cada mil
habitantes, numa determinada área.
•
O envelhecimento considera-se pessoas idosas, os homens e as mulheres com idade
igual ou superior a 65 anos, idade que em Portugal está associada á idade de reforma.
Causas da Crise Demográfica
Emigração:
É quando uma pessoa deixa o seu local de residência, espontaneamente, para se estabelecer
noutro país.
Normalmente as pessoas que emigram vão em busca de melhores condições de trabalho e de
vida, assim, se melhorarmos as condições no nosso país a emigração irá diminuir.
Devemos por isso, ter um pouco mais em conta o mercado de trabalho para os grupos mais
vulneráveis como os jovens, pessoas pouco qualificadas e pessoas mais velhas (com idade
inferior aos 65 anos).
Envelhecimento:
Da fase do envelhecimento fazem parte todas as pessoas, homens ou mulheres, com idades
superiores a 65 anos, o que por vezes se associa à idade de reforma. Numa população
envelhecida os lucros vão sendo cada vez menores e as despesas cada vez maiores, o que vai
levar essa população a uma situação de crise económica e demográfica. Consequentemente a
natalidade irá diminuir devido às situações financeiras da população mais jovem e aumentará
a emigração em busca de melhores condições de vida noutros países. Devemos de resolver
esses problemas individualmente para sermos bem-sucedidos, mas como todas as causas da
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crise demográfica estão interligadas, ao tratarmos apenas de um problema os outros
diminuirão o que fará com que seja mais fácil resolvê-los. Como o envelhecimento é
impossível de travar apenas poderão ser tomadas medidas para melhorar a qualidade de vida
das pessoas nesta fase da sua vida.
Natalidade:
Considera-se por Natalidade todas as crianças que nascem por cada mil habitantes, numa
determinada área.
A natalidade pode diminuir devido a vários motivos: crise financeira, guerras ou até
catástrofes naturais.

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

1. Desenvolver projetos de voluntariado (de âmbito local, regional e nacional) para os idosos
estabelecendo parcerias entre instituições de idosos e escolas (de modo a desenvolver
atividades em conjunto com as jovens)

2. Dar apoio às empresas que empreguem jovens casais com filhos

3. Aumentar os apoios sociais e económicos às famílias com filhos (como por exemplo
alterações nos horários de trabalho de modo a beneficiar os pais)

