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 Amorim
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

O envelhecimento da população portuguesa e a consequente diminuição da população ativa
irão contribuir para um declínio da taxa de fecundidade, podendo-se verificar uma não
renovação de gerações. Este duplo envelhecimento, pela base e topo da pirâmide
demográfica, conduzirá o país a um acentuar dos problemas sociais e económicos. Destes,
destacam-se a crise do Sistema de Segurança Social, que poderá entrar em colapso; o
aumento da necessidade de cuidados de saúde e de serviços de apoio e proteção social para a
terceira idade; a diminuição da população ativa e a perda de dinamismo económico e social. É
fundamental que o Estado desenvolva um conjunto de políticas que promovam um
rejuvenescimento da população e que contribuam para uma melhoria das condições de vida
da população mais idosa.

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

1. Definir uma política natalista que promova um real incentivo ao aumento da natalidade.

2. Elaborar um conjunto de medidas que promova um envelhecimento ativo da população.

3. Definir uma política económica de apoio ao emprego ao jovem, limitando a forte emigração
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de população qualificada.

