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 Secundária Dom Sancho II - Elvas
Círculo: Portalegre
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Portugal vive a crise demográfica mais grave da sua história. O país pode perder um milhão de
habitantes em cerca de vinte anos como apontam alguns estudos. A crise demográfica em
Portugal é muito grave, devido à queda de natalidade e à emigração por causa da crise.
Cerca de 100 mil portugueses emigram por ano desde 2010, segundo dados do governo e são
os mais qualificados e jovens que deixam o país.
O declínio da natalidade é antigo na Europa, mas era parcialmente compensado pelos
imigrantes, que têm um maior número de filhos. Portugal teve forte queda na taxa de
natalidade, hoje em 1,28 filho por mulher. A crise demográfica do país é muito mais grave que
a de outras nações europeias porque se alia à onda de emigração de mão de obra qualificada.
A crise agravou a queda de natalidade, porque quanto maior a instabilidade profissional,
menor é a “vontade” de ter filhos. Os nascimentos vêm caindo. Foram 96856 em 2011, 89841
em 2012 e cerca de 80000 em 2013. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, o número de
mortes em Portugal foi 11168 superior ao de nascimentos entre Janeiro e Abril de 2013.
Associado às emigrações, o país encolhe a uma velocidade acelerada.
Por outro lado só não emigram mais portugueses porque os outros países também estão em
crise, palavras do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas. A maioria dos
portugueses emigra para outros países da Europa, aproveitando-se do espaço Schengen,
França, Reino Unido, Luxemburgo e Alemanha são os principais destinos. Fora da Europa são
Angola, Moçambique e Brasil os principais destinos dos emigrantes portugueses.
Segundo dados do Eurostat, Portugal tem a quarta maior percentagem de população com 65
anos ou mais da EU: 19,4%.
Como conclusão, a longo prazo, nenhum país consegue ter um crescimento económico forte
com regressão demográfica e com o envelhecimento da população. Os jovens são mais
capazes de assumir riscos, de empreender, então, ao se perder jovens, perde-se capacidade
de inovação no país e com a emigração de todos os nossos melhores alunos não vamos ter
um futuro risonho. Como tal e face ao exposto, temos que inverter esta situação, criando
postos de trabalho e não deixando os nossos jovens mais qualificados irem embora.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Investimento nas actividades profissionais e económicas, atraindo para o sector primário e
secundário jovens, a fim de desenvolver a base da economia nacional.

2. Atribuição de benefícios fiscais a empresas criadas por jovens e/ou que empreguem jovens.

3. Captar investimento estrangeiro, atribuindo benefícios fiscais a empresas estrangeiras que
se instalem em Portugal e que empreguem portugueses.

