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:Colégio de Albergaria
Círculo: Aveiro
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Atualmente Portugal ocupa os últimos lugares no ranking mundial da natalidade e os lugares
cimeiros no que respeita ao envelhecimento da sua estrutura demográfica. Segundo os
últimos censos 19% da população portuguesa tem 65 ou mais anos.
As estas crises de natalidade e envelhecimento populacional junta-se a da emigração. Só em
2013 Portugal perdeu trezentos e noventa e um mil portugueses para outros países e como
quem parte é jovem este facto terá ainda efeitos mais profundos na natalidade, levando a
uma falta de renovação das gerações.
A crise demográfica é pois, preocupante e tem vindo a agravar-se com a crise económica que
assola o nosso país, sendo necessário medidas urgentes e contundentes de forma a corrigir
esta grave situação.
Temos de agir para inverter estas circunstâncias!
Temos de pensar no nosso futuro!

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

1. Incentivar a criação de emprego jovem, privilegiando determinadas áreas como a
agricultura, de forma a que os jovens não sintam necessidade de abandonar o país.

2. Diminuição de impostos a famílias numerosas, aumentando as deduções por dependente.

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.

3. Criar condições que favoreçam os emigrantes a fixar-se em Portugal.

