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:Agrupamento de Escolas Nuno Álvares
Círculo: Castelo Branco
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A actual conjuntura económica contribui directa ou indirectamente para que sejam aplicadas
medidas anti natalistas, que apoiem a emigração, acentuando, assim, o envelhecimento
populacional. Em Portugal existem números que sobem e descem. O número de óbitos é
obviamente um dos que mais sobe, assim como o número de emigrantes. O número de
desempregados inscritos nos centros de emprego fixou-se em cerca de 692.000 indivíduos,
sendo que 14 % dessa população é jovem. Por outro lado, o número de residentes e de
nados-vivos tende a diminuir abruptamente. Este é o retracto da demografia portuguesa, de
acordo com o INE. Mas será que estes números se podem inverter?
A verdade é que Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo e as medidas de
incentivo à natalidade não têm funcionado. Em 2007 foi aprovado um conjunto de medidas
de apoio à mesma. Porém, o número de nascimentos não aumentou. Ter um filho é uma
decisão privada do casal. As mulheres portuguesas têm em média 1,4 filhos. Por estes dados
constata-se que Portugal não assegurará a renovação de gerações e o envelhecimento da
população vai aumentando exponencialmente.
Assim, acreditamos que as nossas medidas são um investimento para o futuro. Temos
consciência de que estes esforços não serão suficientes para alterar definitivamente o rumo
do nosso país, mas podem contribuir para tal.
Em suma, o aumento da natalidade em Portugal é fundamental para alcançar uma sociedade
de bem-estar, para garantir a solidariedade entre gerações e é essencial para fomentar o
crescimento económico. Portugal, não pode estar condenado, deixando morrer assim o seu
futuro. Contribuir para que isso não aconteça é tarefa de todos, da sociedade, da política e,
sobretudo, da cidadania.

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. Atribuição de regalias fiscais a casais (até 35 anos) que se instalem em regiões afetadas pela
desertificação e envelhecimento, durante um período de 5 anos.

2. Criação de uma parceria entre as autarquias e o Governo, no sentido de assegurar
condições aos jovens casais, na aquisição de habitação e priorização no emprego.

3. Atribuição de regalias fiscais a entidades patronais que optem pela contratação temporária
de recém-licenciados (até 18 meses), para substituir um trabalhador que se encontre
temporariamente ausente.

