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 Albergaria-a-Velha
Círculo: Aveiro
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que a crise demográfica é uma realidade multifatorial (para ela contribuem as
leis antinatalistas, aspetos de mentalidade, instabilidade laboral e familiar, etc.), mas que
encontra um especial catalisador na crise económica;
Considerando a realidade nacional definida, já desde o distante século XVIII, como a de um
país macrocéfalo, com cabeça enorme (Lisboa) e corpo diminuto (o resto do país),
constituindo-se como um fator decisivo para as dificuldades em encontrar um rumo de
desenvolvimento sustentado;
Considerando que a pirâmide etária nacional se encontra invertida, com tendência para tal se
agudizar, e atendendo às consequências também económicas que de tal resultam, o que, num
horizonte próximo, dificilmente se inverterá, atendendo às taxas de fecundidade muito baixas
(1,28 filhos por mulher) e a um saldo natural negativo (a relação entre as taxas de natalidade
e as de mortalidade) já desde 2007, com interregno em 2008;
Verificando-se, ainda, que se exige do Estado a criatividade para saber criar soluções que
possam parecer não ter retorno imediato, mas que tornam sustentável a sua dívida, no
futuro;
Propomos:

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

1. Incentivos fiscais a jovens casais.
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2. Incentivos fiscais a empresas que se fixem no interior.

3. Criação de "pack familiar" progressivo consoante o agregado familiar.(saúde, educação,
transportes e serviços municipais).

