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:Básica e Secundária de Infias - Vizela
Círculo: Braga
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A natalidade em Portugal (tal como acontece nos outros países europeus) continua a baixar,
situando-se agora o número de crianças por mulher em idade fértil bastante abaixo do indíce
de renovação de gerações .
Aumentar a natalidade deverá ser uma preocupação central da política da família do nosso
país.
A população portuguesa está muito mais envelhecida, assistimos ao que se designa por que
se designa por “duplo envelhecimento”, envelhecimento na base e topo da pirâmide etária
O envelhecimento da população portuguesa, traduz-se num cada vez maior número de
pessoas idosas, que produz reflexos muito significativos sobre todo o universo social. São
maiores as necessidades e a procura de cuidados de saúde, é maior é pressão sobre o
orçamento da segurança social e aumenta toda uma necessidade de respostas, sejam elas de
cariz familiar ou de cariz social.
Na atualidade os jovens (sobretudo os mais qualificados) encaram a emigração como solução
para ultrapassarem as dificuldades em encontrarem emprego. Segundo alguns autores, a fuga
de cérebros, vai diminuir o capital humano do país, e ao fazê-lo vai reduzir as suas
possibilidades de crescimento. Quem irá beneficiar deste capital humano são os países de
destino, sem estes terem gasto nada com a sua formação.

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

1. Incentivar a natalidade através de políticas natalistas (ex: aumento dos abonos de família,
redução de impostos ás famílias mais numerosas, construção de infantários públicos,
alargamento do período de licença de maternidade, etc…)
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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. Desenvolver uma política social de combate ao abandono, solidão, pobreza, exclusão social,
etc… dos mais idosos.

3. Criar medidas de apoio aos jovens com qualificação académica, profissional e científica,
com vista a travar a recente vaga de emigração de “cérebros”

