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 de Vilela
Círculo:Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

As crises demográficas geralmente são causadas por períodos de grandes desequilíbrios
populacionais, provocadas por um forte recuo da natalidade, aumento da longevidade, ou
intensos fluxos migratórios.
Portugal segue a tendência demográfica dos países desenvolvidos e dos países europeus
envelhecidos, cujos efetivos populacionais têm sido afetados quer pela emigração, quer pela
descida do índice sintético de fecundidade e consequente envelhecimento demográfico, não
conseguindo assim, assegurar a renovação de gerações. Atualmente o número de idosos
ultrapassa o número de crianças.
Um país envelhecido é um país que não consegue acompanhar um desenvolvimento
económico eficiente pela falta de população ativa, inovadora e criativa.
Um país envolvido em crises económicas é um país que não consegue dar resposta a uma
grande percentagem de mão de obra disponível seja ela qualificada ou não, o que obriga a
que a população mais jovem sinta necessidade de ver na emigração uma das soluções para o
problema económico e de realização profissional e pessoal.
A crise, também se reflete na queda da natalidade, porque, quanto maior a instabilidade
profissional e pessoal, menor a vontade de ter filhos.

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

1. 1.Incentivo à criação de projetos e de novas oportunidades para as áreas rurais
envelhecidas e despovoadas, com o objetivo de criar atrativos e postos de trabalho para a
população jovem, como por exemplo atividades dinamizadoras do turismo rural, recuperação
das atividades rurais, das “raízes do nosso povo” (gastronomia, artesanato), numa visão de
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empreendedorismo jovem travando a sua saída para as áreas urbanas e para o estrangeiro.

2. Incentivos à natalidade atribuídos pelos parceiros sociais, quer pela administração central
quer pelas entidades municipais, com a atribuição de maiores isenções e benefícios fiscais,
abonos, subsídios e "prémios de nascimento", às famílias numerosas e de forma a fixar
população jovem ou o aumento de famílias nas áreas mais envelhecidas e despovoadas do
nosso país.

3. Assegurar/estabilizar os postos de trabalho, combatendo o trabalho precário. Garantindo
maior proteção aos direitos legais da maternidade e paternidade, com o aumento das licenças
repartidas pelos progenitores , com a redução e flexibilidade dos horários de trabalho para
um melhor acompanhamento dos seus filhos.

