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 Alcains, Castelo Branco
Círculo: CASTELO BRANCO
Sessão: SECUNDÁRIO

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

Portugal vive a crise demográfica mais grave de sua História. O país pode perder
um milhão de habitantes entre 10 a 20 anos, quase 10% de sua população de 10,6
milhões.
O declínio da natalidade é antigo na Europa mas era parcialmente compensado
pelos imigrantes, que têm um número maior de filhos. Com a crise económica
generalizada, a Europa deixou de ser encarada como um destino de procura de
emprego e melhores condições de vida. Podemos mesmo dizer que esta situação se
inverteu pois são os europeus que partem em busca de emprego para os países em
vias de desenvolvimento.
A permanente tendência de queda demográfica acentuou-se ainda mais a partir de
2010, tendo o índice sintético de fecundidade passado dos 1,35 crianças por mulher,
em 2011, para 1,28, em 2012. Seriam necessários 2,1 para garantir o equilíbrio
demográfico. Portugal é o quinto país da Europa com mais baixas taxas de natalidade.
Um dos piores do mundo. E a crise demográfica do país é mais grave que a de outras
nações europeias porque se alia à onda de emigração de mão-de-obra qualificada.
A principal razão pela qual a maioria dos homens e mulheres não tem filhos são os
custos financeiros (68%) e, logo depois, a dificuldade em conseguir emprego (próximo
de 54%).
Face ao exposto, as medidas que propomos balizam estas áreas de atuação fulcral,
com uma dinâmica bivalente e adaptadas às reais necessidades, garantindo que
qualquer fragilidade é encarada como uma oportunidade.

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

1 - Aumento da empregabilidade jovem, através do desenvolvimento de programas
que visem o acompanhamento e assistência a idosos em situação de solidão.

2 - Implementação de medidas de incentivo à natalidade tais como: subsídios
atribuídos pelas autarquias para as crianças até aos três anos de idade, dispensa no
pagamento dos impostos municipais para os casais jovens e criação de um
complemento de renda no arrendamento jovem.

3 - Idealização de um programa de facilitação à fixação de empresas por parte das
autarquias nas zonas com índices de população envelhecida mais elevados,
combatendo a desertificação, promovendo a fixação dos jovens no interior,
diminuindo a emigração.

