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: Profissional de Desenvolvimento Rural de Serpa
Círculo: Beja
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A emigração provocada pela tão falada crise, o envelhecimento e uma baixa natalidade foram
fatores que levaram a que Portugal tivesse um decréscimo de população nos últimos dois
anos. Estima-se que se tenham perdido cerca de 90.000 habitantes.
Neste momento existem muitos dependentes da população ativa, o que pode colocar em
causa o atual sistema de proteção social. O aumento de reformados e aposentados e a
diminuição de jovens no mercado de trabalho podem colocar em causa este sistema.
Neste momento existem três fatores que influenciam negativamente a demografia
portuguesa: a emigração, que se disparou nestes últimos anos; a baixa fecundidade -1,28
filhos por mulher em média; e o envelhecimento da população.
Portugal é considerado como o sexto país mais envelhecido do mundo - 20 % de sua
população situa-se na faixa etária superior a 65 anos, existem mais falecimentos que
nascimentos e sofre uma onda migratória que levou a que cerca de 50.000 portugueses
abandonassem o país só em 2012.

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

1. Fomentar políticas de empreendedorismo jovem com intervenção do estado

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.

2. Incremento de medidadas de fixação dos jovens como combate à desertificação

3. Incentivar a natalidade, criando um sistema de proteção social aos pais e crianças.

