Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola:Instituto de Almalaguês
Círculo: Coimbra
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Em Portugal, ao contrário de outros países, agora em dificuldades económicas na Zona Euro, o
crescimento económico anémico era já bem evidente antes da crise financeira de 2007-08. O
crescimento da população depende do crescimento natural, diferença entre nascimentos e
mortes, e dos saldos migratórios, diferença entre imigração e emigração.
O crescimento natural praticamente estagnou desde meados dos anos 90, tornando-se
mesmo negativo em 2007, ano em que pela primeira vez morreram mais pessoas do que as
que nasceram.
Tendo uma das taxas de fertilidade total mais baixas do mundo (1,35), este declínio era um
resultado largamente previsível, uma vez que, a taxa de fertilidade deixou de ser suficiente
para assegurar a renovação de gerações desde os anos 80. O crescimento económico de
Portugal parece ter iniciado uma longa trajetória decrescente a par com o declínio da sua
população ativa. Portanto, na análise do crescimento económico Português, a dinâmica
demográfica não pode mais ser ignorada.

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

1. Incentivar os jovens a reativarem outras áreas de empregabilidade no nosso país, como por
exemplo trabalhos manuais ou investigações científicas, exploradas através das bolsas de
investigação.

2. Criação de oportunidades inovadoras para os jovens, não obrigatoriamente pelo governo
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português (uma vez que este alega não ter dinheiro), mas por empresas portuguesas ou
internacionais que nos proporcionem as primeiras e melhores oportunidades dentro do país,
evitando assim a emigração.

3. Incentivar a uma maior taxa de natalidade, com “subsídios de nascimento” a jovens casais,
tal como já acontece noutros países como a França e a Suíça.

