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Identificação da Escola:Colégio João de Barros
Círculo: Leiria
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A crise demográfica é um dos problemas com que o nosso país se debate na atualidade e que
se deve, em grande medida, ao desequilíbrio entre população ativa e inativa. Assistimos a um
aumento da população idosa e reformada, que é sustentada pelo Estado, em detrimento da
população jovem. Esta situação preocupante está relacionada com as dificuldades
económicas que o país está a atravessar e que se repercutem no decréscimo da taxa de
natalidade, que experimentou a maior redução da União Europeia.
Por outro lado, muitos portugueses, incluindo os mais os jovens, quando chega a ocasião de
escolher um local de trabalho, procuram as condições mais atrativas que se situam no
estrangeiro, por não terem ofertas de emprego no nosso país.
Porque sentimos que o nosso futuro em Portugal está comprometido, apresentamos abaixo
um conjunto de medidas que, a nosso ver, poderão dar um contributo para a resolução destes
três problemas que estão inevitavelmente interligados- emigração, natalidade e
envelhecimento.

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

1. Emigração - Financiar patentes portuguesas garantindo que os seus criadores continuem no
nosso país, e que parte dos lucros destas mesmas patentes revertam para o fomento da
economia nacional, através da abertura de novas empresas. Esta medida irá gerar novos
postos de trabalhar e impedir a emigração de cientistas, de investigadores e de mão-de-obra
menos qualificada.
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2. Natalidade - Reestruturação dos subsídios e licenças de maternidade ou paternidade, de
maneira a promover uma natalidade não tão tardia, atribuindo licenças e subsídios de maior
valor a casais que decidam ter dois filhos antes dos 30 anos, ou três filhos
antes dos 35. Esta medida será um importante incentivo à natalidade.

3. Envelhecimento - Atenuar os efeitos que o envelhecimento populacional traz ao país e
sobretudo à economia, promovendo um crescimento do emprego, para que a população ativa
possa sustentar/suportar a carga financeira dos pensionistas e, ao mesmo, tempo facultarlhes um reforma que lhes permita envelhecer com dignidade. Uma medida a ser
implementada é o incentivo à criação de emprego por parte das pequenas e médias empresas
que atualmente estão em maiores dificuldades, através da concessão de apoio financeiro.

