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:Secundária António Sérgio
Círculo: Eleitoral do Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Em qualquer país a população está em constante mutação e permanente alteração
adquirindo novas configurações, sendo possível afirmar-se que as tendências populacionais
futuras serão, em grande parte, resultado do seu passado demográfico. Portugal não é
exceção a esta regra, contudo no caso nacional o problema apresenta como causas
principais: emigração, natalidade e envelhecimento.
Das três causas, aparentemente, a mais imprevisível é a emigração ou os fluxos migratórios,
devido a diversos condicionalismos relacionados com as coberturas de registo de
deslocações nas entradas e saídas do território nacional, por força da abertura total de
fronteiras da União Europeia (U.E), associados a fatores instáveis de caráter económico e
político nacionais e internacionais, assim como decisões administrativas e políticas.
A taxa de natalidade diminuiu drasticamente em Portugal a partir da década de 70 e, após
alcançar um nível muito baixo, manteve-se estável. Dos anteriores 3,2 filhos por mulher
passou-se para 1,3 filhos na atualidade e este número não dá sinais de aumentar
O envelhecimento tem revelado nas últimas décadas uma inversão aritmética entre
gerações, pois a faixa etária mais envelhecida começa a ter preponderância acrescida na
pirâmide etária.

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

1. Para contrariar o fenómeno da emigração em Portugal sugerimos uma nova política de
benefícios fiscais para as empresas que criem oportunidades do primeiro emprego ou
invistam na criação de projetos com técnicos nacionais qualificados.
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2. Com vista a aumentar a taxa de natalidade propomos que seja dada à mulher a
possibilidade de usufruir nos primeiros três anos, após o nascimento do segundo filho, de
uma redução, até 50% do horário diário laboral, obrigatoriamente dirigida para prestar
assistência ao nascituro, contribuindo assim para se repor o objetivo de 3,2 filhos por
mulher, necessário à reposição de gerações.

3. Por último, com vista a contrariar a atual tendência de envelhecimento, propomos que
sejam implementadas politicas natalistas e adaptadas à realidade portuguesa, como por
exemplo, benefícios fiscais para as famílias numerosas, criação de creches públicas,
concessão de abonos familiares mediante o escalão da segurança social, entre outros.

