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 Profissional Amar Terra Verde - Amares
Círculo: Braga
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Portugal enfrenta uma grave crise demográfica que pode levar décadas a resolver.
Há 5 anos que são mais os que morrem do que os que nascem.
Em 2013, nasceram pouco mais de 82 mil bebés, o número mais baixo de sempre.
Um dos fenómenos mais perturbantes e que tem merecido grande realce na nossa sociedade
nas últimas décadas é o envelhecimento da população, realidade que poderá colocar em
causa o crescimento da economia portuguesa.
O efeito contíguo da diminuição das taxas de natalidade e o declínio da taxa de mortalidade
(fruto dos progressos na área da saúde) tem reforçado a transformação demográfica da
sociedade portuguesa.
Portugal é o segundo país da União Europeia com taxa de natalidade mais baixa, só sendo
superado pela Alemanha.
Dados oficiais apontam que a taxa de fertilidade total em Portugal tem vindo a diminuir
drasticamente.
Se existem cada vez mais idosos e se estes vivem cada vez mais anos, maior será a
necessidade de recursos para sustentar o aumento das pensões.
Este facto é ainda agravado pela diminuição da população ativa, pois tem como consequência
uma redução das contribuições para a segurança social e, por sua vez, uma redução das
receitas.
Tudo isto coloca a economia em dificuldades financeiras e faz emergir um sentimento de
receio das gerações mais novas face ao futuro, levando aos jovens portugueses, a abandonar
o nosso país à procura de oportunidades de emprego.
Sem dúvida que Portugal vive um contexto demográfico delicado e inquietante.

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

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.

1. Redução do horário semanal (diário) das mães ou pais para que possam ter mais
disponibilidade para estar com os filhos, visto que um dos motivos para a fraca natalidade em
Portugal é consequência dos horários profissionais, que acabam por optar não ter filhos.

2. Incentivar as empresas à criação de um espaço infantil, para que os pais possam deixar os
filhos no seu local de trabalho.

3. Criar delegações portuguesas em países estrangeiros no sentido de atrair e integrar
imigrantes criando condições e incentivos, nomeadamente oportunidades de emprego, de
formar a constituir família e assim aumentar os índices de natalidade.

