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 Carrazeda de Ansiães
Círculo: Bragança
Sessão:Escolar/Secundário

Projeto de Recomendação:

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

O rápido e duplo envelhecimento, provocado pela descida da natalidade e pelo aumento da
esperança média de vida que se verifica em Portugal, obriga a que se tome verdadeira
consciência da gravidade da situação atual e se atue de forma célere e eficaz. Assim, urge,
para além de aumentar a proteção, bem-estar e o apoio aos idosos, fomentar medidas que
facilitem e favoreçam a constituição de famílias, estimulem a natalidade e criem condições
para fixar população, equilibrando o nosso saldo natural e migratório. Só desta forma
Portugal poderá deixar de ser um país envelhecido e capaz de crescer do ponto de vista
demográfico e económico.

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

1. Implementação de políticas natalistas através da flexibilização dos horários de trabalho,
alargamento das licenças de maternidade/paternidade, criação de infraestruturas que
promovam o bem-estar e a segurança das crianças, reforço do abono de família e
financiamento da escolaridade a partir do 2º filho.

2. Criação de empregos em setores especializados de acordo com os recursos endógenos do
território, nomeadamente nos setores da agricultura e turismo do interior, por serem os
locais onde o despovoamento mais se tem acentuado, aproveitando os recursos exógenos,
como fundos da EU, para captar investimento, fixar população jovem, contrariar a saída de
população e evitar a fuga de cérebros.

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. Dinamização de atividades sociais, culturais e desportivas que simultaneamente promovam
o bem estar dos idosos e permitam um melhor intercâmbio entre gerações (espaços comuns
para avós e netos), criem emprego jovem contribuindo para a sua fixação em espaços
envelhecidos levando ao seu rejuvenescimento demográfico.

