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 Vila Verde
Círculo: Braga
Sessão:Escolar do ensino secundário

Projeto de Recomendação:

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

Um dos fenómenos mais preocupantes, e que tem merecido grande destaque na nossa
sociedade nas últimas décadas, é o duplo envelhecimento da população, realidade que
poderá pôr em causa o crescimento da economia portuguesa.
O contínuo envelhecimento, que tem por trás um notável progresso social, atribuível em larga
medida ao êxito das políticas de saúde, proteção social e descobertas científicas tem
contribuído contudo, de modo algo paradoxal, para pôr em causa a sustentabilidade do
sistema de segurança social, o crescimento económico e a produtividade. O problema agravase com a diminuição das taxas de natalidade e de fecundidade. Em Portugal o fenómeno não
é propriamente recente, há pelo menos 25 anos que o nível de fecundidade em Portugal
permanece continuamente inferior ao nível de substituição de gerações.
A baixa natalidade tem um impacto crescente no envelhecimento da população com as
consequências sabidas ao nível da manutenção do estado social como ele é conhecido, mas
também tem implicações relevantes no domínio da educação, no ordenamento do território,
no desenvolvimento regional e das cidades, no emprego e nas exigências de produtividade,
nas infraestruturas em geral (e podemos pensar no domínio da educação, dos transportes ou
na saúde). A demografia condiciona parte relevantíssima das políticas públicas é por essa
razão que os jovens, apesar de serem cada vez menos, se deparam hoje com um gravíssimo
problemha do desemprego que os empurra para a emigração. Por outro lado invade-nos um
sentimento de receio face ao futuro que nos obriga, uma vez mais, a abandonar o nosso país
à procura de oportunidades de emprego.
Com as medidas que apresentamos procuramos contribuir para uma realidade melhor do que
aquela que atualmente nos oferecem.

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

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.

1.
O aumento da natalidade é a saída para a crise demográfica, para atingir tal finalidade é
importante proporcionar mais apoio aos pais, em tempos de crise não se pode pensar apenas
na atribuição de subsídios, deve-se apostar em benefícios fiscais e maior flexibilização dos
horários de trabalho (teletrabalho, trabalho em part-time) assim como alterações nas
políticas de emprego numa perspetiva de igualdade de género.

2.
A criação de postos de trabalho através da facilitação do crédito às PME's, do apoio à criação
de novas empresas através de cofinanciamento da UE, com uma fiscalização apertada, no
setor primário (agricultura, pecuária e pesca) assim como no turismo, que permitam a fixação
da população jovem e criem melhores condições de vida que permitam aos jovens constituir
família mais cedo e mais numerosa.

3. Reduzir a dependência dos idosos em relação à população ativa através de alterações do
sistema de financiamento da segurança social, diversificando e dando liberdade de cada
individuo contribuir para si mesmo através de seguros, planos de reforma ou outras
modalidades que garantam o apoio necessário na velhice.

