Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: EPTOLIVA - Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

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

1 - Uma das causas da crise demográfica será o facto de algumas aldeias no interior estarem
desertas, e perguntamos nós, porquê? A desertificação dessas aldeias deve-se à questão de
não haver preocupação com as mesmas e é unânime que todos os apoios quer sejam
instituições, centros de saúde, supermercados, etc., estejam centralizados no litoral o que
força as famílias a fugir dessas aldeias deixando-as despovoadas.
2 -Outra das causas da crise demográfica deve-se à emigração por parte da população. Isto
acontece porque há falta de emprego, aumento dos impostos, do IVA, etc., então a população
emigrante procura no estrangeiro uma melhor qualidade de vida, com mais vantagens a nível
económico.
3- A última causa da crise demográfica que nós apresentamos é a diminuição da natalidade no
nosso país. Isto deve-se à desmotivação da população por falta de apoio, quer seja em meios
económicos ou bens materiais.Outra das causas da baixa natalidade é a falta de
financiamento aos casais inférteis que para serem progenitores tem de ter meios económicos
para tal.

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

1. .Como solução, propomos que sejam construídos centros de saúde com serviço de urgência

24 horas, criando postos de emprego que darão estabilidade económica às famílias que
queiram viver nessas regiões; Propomos também organizar semanas didáticas (semana das
línguas, do desporto, do cinema, etc.,) dedicadas à população dessas regiões quer sejam
idosos, adultos e jovens. Sugerimos igualmente que seja implementado nas escolas um dia
semanal ou mensal dedicado ao voluntariado, de forma que os jovens se desloquem ao
interior para ajudar a população idosa nas suas tarefas ou até mesmo para fazerem
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companhia.

2. Como solução sugerimos a inauguração de vários postos de trabalho utilizando os recursos
naturais do país, tais como a pesca, a agricultura, a exploração florestal, etc..

3. Propomos como solução em vez de um subsídio direto mensal, a redução nos impostos, um
cartão de desconto nos bens necessários ao bebé (fraldas, toalhitas, cremes, alimentação,
vestuário, etc.) até aos 7 anos. Sugerimos também um kit com os principais bens do recémnascido, facultado pela maternidade. Para solucionar a falta de apoios aos casais inférteis,
propomos um primeiro financiamento do tratamento contra a infertilidade, de forma a
auxiliar os mesmos.

