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Identificação da Escola:EB 2,3 / S Santos Simões
Círculo: Braga
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Portugal, um país com 900 anos de história, vive a sua maior crise demográfica de sempre.
Há vários relatórios, nomeadamente o da OCDE, em que se pode ler que Portugal tem
aumentado o número de emigrantes todos os anos, especialemnte para fora da União
Europeia.
De acordo com as estatísticas nasceram menos crianças do que aquelas que emigraram. A
somar a estes, poucos nascimentos, temos as mortes, que de facto que nos faz envelhecer.
Toda esta crise demográfica também se irá sentir, e até já será um reflexo da crise económica
que passamos.
Temos de tomar medidas para inverter esta tendência. Temos de aumentar a taxa de
natalidade e promover o crescimento económico, para sermos um país sustentável.

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

1. Benefícios fiscais para quem tem filhos, sofrendo um aumento proporcional ao número dos
mesmos.

2. Fomento para a criação de emprego no interior do país, sendo desenvolvidos programas
para a fixação de empresas em zonas menos povoadas.
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3. Criação, apoio e desenvolvimento de programas de formação, lazer e turismo para os
idosos de forma auto-sustentável.

