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 Básica e Secundária de Machico
Círculo: Região Autónoma da Madeira
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

“Portugal vive a crise demográfica mais grave da sua história. O país pode perder 1 milhão de
habitantes em 10 a 20 anos, quase 10% de sua população de 10,6 milhões”. Esta é apenas
uma das muitas notícias de alerta que nos chegam através dos meios de comunicação,
consciencializando-nos da gravidade do problema que se vive atualmente e da necessidade
urgente de se refletir acerca das suas causas, de modo a inverter a perda demográfica e evitar
as suas repercussões num futuro cada vez menos distante.
Vários debates têm sido realizados em torno da queda acentuada da taxa de natalidade, da
desertificação do interior, do grande número de portugueses (sobretudo jovens qualificados)
que, por razões económicos, se veem obrigados a sair do país, atingindo o surpreendente
valor de 333 pessoas por dia.
Num contexto de crise económica como a que atravessamos, encontrar causas é sempre mais
fácil do que apresentar soluções. O argumento "não há dinheiro" condiciona, à partida, a
aplicabilidade de qualquer estratégia de remediação. No entanto, o que está em causa é a
sustentabilidade do país no futuro, seriamente comprometido com uma população ativa
insuficiente e envelhecida! Além disso, não podemos gerir e resolver questões económicosociais pensando num retorno imediato do investimento feito, pois não podemos colher antes
de semear. É urgente elaborar um modelo de gestão do país, que permita um equilíbrio entre
as exigências económicas e as necessidades sociais. É preciso apostar na criação de incentivos
à natalidade, na promoção de oportunidades de emprego que estimulem a fixação da
população. É fundamental investir para não comprometer o futuro!

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

1. Redução das mensalidades nos estabelecimentos de educação (creches, infantários e pré-
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escolar) aquando da existência de dois ou mais filhos.

2. Alargamento da licença de maternidade para 9 meses. No caso de nascimento de um outro
filho num intervalo de 1 a 2 anos, a licença a usufruir por este descendente seria de 12 meses.

3. Criação de centros multiplicadores de informação das políticas e projetos europeus junto
das populações (Juntas de Freguesia, Casas do Povo ou Câmaras Municipais..) para apoiar os
jovens na criação do primeiro emprego, no desenvolvimento de projetos inovadores e no
estabelecimento de parcerias europeias, promovendo assim a fixação da população.

