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 da Sertã
Círculo: Castelo Branco
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

De acordo com o INE, dados de 2012, Portugal mantém a tendência de envelhecimento
demográfico: a redução dos efetivos populacionais jovens, como resultado da baixa da
natalidade e o acréscimo no número de pessoas idosas, devido ao aumento da esperança de
vida. Em 2012, a taxa de natalidade foram 8,5 nados vivos por mil habitantes, atingindo o
valor mais reduzido desde 1900.
Em 2011 e 2012 estimaram-seque as taxas de crescimento migratório foram negativas (0,23% e -0,36%, respetivamente). Nos últimos dois, estima-se que tenham saído do país cerca
de126 000 pessoas. O índice de envelhecimento passou de 114 para 131 pessoas idosas por
cada 100 jovens, entre 2007 e 2012.
O envelhecimento populacional é mais acentuado nas mulheres, refletindo a sua maior
longevidade – 106 e 158 pessoas idosas por cada 100 jovens, respetivamente para homens e
mulheres, em 2012.No pinhal Interior sul, onde se situa o concelho da Sertã, a situação é mais
grave, estima-se que por cada 100 jovens, haja 319 idosos.
Apenas com crescimento económico, criação de riqueza e de emprego se poderá incentivar o
aumento das taxas de natalidade e a redução dos fluxos migratórios negativos. Neste sentido
propomos:

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

1. Discriminação positiva ao nível dos impostos (IRS,IMI) para famílias com filhos, de forma a
incentivar o aumento da natalidade;
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2. Redução drástica do IRC para as empresas localizadas ou que se localizem no interior;

3. Reduzir as portagens para as transportadoras portuguesas.

