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 Artur Gonçalves
Círculo: Santarém
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A crise demográfica portuguesa é complexa e integra vários problemas demográficos que se
refletem e afetam todo o território. A diminuição da natalidade que se reflete no aumento do
envelhecimento demográfico e no consequente empobrecimento do país, tem a curto prazo,
outras implicações como o acréscimo das despesas com a população idosa e a diminuição das
receitas dos contribuintes, devido à redução da população ativa. Tudo isto se agrava com os
progressivos movimentos migratórios em que sobressai a crescente emigração que afeta a
população no geral e particularmente os jovens qualificados. Paralelamente o aumento da
proporção de idosos devido em parte ao prolongamento da esperança média de vida e aos
consequentes encargos sociais e económicos que acarretam, aliados a uma mudança no estilo
de vida e na organização familiar veio traduzir-se em situações de abandono, pobreza,
isolamento e falta de integração social. No sentido de inverter esta realidade, valorizar e
promover o desenvolvimento integrado do território é urgente uma mudança de políticas
demográficas e a consequente adopção de medidas socioeconómicas que incentivem a
natalidade, a promoção da família, o aumento da população e a criação de riqueza nacional.

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

1. Medida
- Atribuir incentivos fiscais e apoios sociais a casais jovens que queiram fixar-se nas zonas
interiores do território e aí constituir família.

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. Medida
Realização de um programa de fixação de investimento empresarial preferencialmente
estrangeiro em Portugal, com vista à criação de emprego exclusivo a cidadãos que pretendam
constituir família numerosa.

3. Medida
Incentivar políticas de cooperação e flexibilização entre empresas internacionais de modo a
cooperarem preferencialmente com empresários portugueses a fim de intensificar relações
comerciais.

