Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto:exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos .

Identificação da Escola: Escola Secundária da Ribeira Grande (cód. GEPE: 25010701)
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

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

Portugal, infelizmente, é um dos países membros da U.E. mais pobres e com
salários também baixos. O país possui também problemas relacionados com a falta de
transparência e pouca eficiência e celeridade na Justiça. Apesar da emigração ser um
problema estrutural do nosso país, os dados oficiais evidenciam um súbito aumento desse
fenómeno nos últimos anos, fruto da atual crise financeira e económica que se iniciou no
final de 2008, e que se refletiu na dívida externa que Portugal tem de pagar. A agravar
esse panorama, há o aumento da emigração de jovens qualificados que, para além de
contribuir para a diminuição do índice de fecundidade, contribui também para a perda de
população ativa e do seu potencial inovador e criativo e desperdício do investimento que o
Estado fez para a qualificação desses jovens.
Do ponto de vista demográfico, os censos de 2011 confirmam a diminuição do
índice sintético de fecundidade e da taxa natalidade, o que implica uma diminuição de
jovens, uma diminuição da população ativa, um aumento da sobrecarga de impostos sobre
a população ativa, problemas ao nível da sustentabilidade da segurança social. É de
salientar que o país tem apresentado uma tendência de “duplo envelhecimento”, pelo
estreitamento da base da pirâmide etária (diminuição da natalidade) e pelo alargamento do
topo, devido ao aumento da esperança média de vida. Esta situação traz consequências
graves para a economia e para a sociedade portuguesa, que pode comprometer ainda
mais o crescimento económico e desenvolvimento sustentável do país, na suas várias
dimensões: social, económica e ambiental.
É urgente contrariar essa tendência, quer a nível nacional, quer a nível da U.E.,
visto que, se não for combatido o problema, corre-se o sério risco de, a curto médio/médio
prazo, se comprometer a própria viabilidade do país e de se poderem agravar os
problemas económicos e socias, que já hoje começam a ser muito evidentes, como por
exemplo, o aumento da corrupção, pobreza, desemprego, criminalidade, manipulação e
exploração humanas, degradação emocional, etc.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)
1. Aposta em empregos não precários, através de incentivos fiscais, que permitam um
certo grau de conforto e estabilidade pessoal, social e emocional, que possam conduzir ao
aumento

da

produtividade

de

uma

forma

estável

e

sustentável;

aposta

no

empreendedorismo em sectores com viabilidade económica, através do microcrédito e/ou
de incentivos fiscais em atividades ou projetos com sucesso, que apostem na produção
local de produtos agrícolas, equipamentos, materiais, serviços, energias alternativas, etc.,
com base nas potencialidades locais, que permitam uma menor dependência do exterior;
controlar

e

fiscalizar

as

eventuais

falências

fraudulentas,

responsabilizando

e

criminalizando os gestores das respetivas empresas; criar contrapartidas (essencialmente
sociais), no sentido de controlar e evitar a deslocalização de empresas para o exterior;
reforçar ainda mais o investimento estrangeiro em Portugal.

2. Promoção do bem-estar e qualidade de vida através da criação, nas médias e grandes
empresas/serviços públicos, mini-creches, ATLs, ou outras valências, para os filhos dos
funcionários, facultando a existência espaços para que os funcionários possam estar mais
perto dos seus filhos, tornando a vida das pessoas mais fácil e com menos stress, o que
irá proporcionar uma maior produtividade; Promoção dos valores da família; Promover uma
maior participação/colaboração da população idosa na sociedade, no sentido de se
sentirem mais úteis, menos marginalizados, transmitindo, dessa forma, os seus respetivos
conhecimentos, experiências e práticas de vida, bem como promover a colaboração na
educação dos mais jovens.

3. Diminuição ponderada e sustentada da idade da reforma, permitindo que uma
população jovem tenha mais possibilidade de arranjar emprego, potenciando-se uma maior
produtividade, eficiência, inovação, no sentido de se gerar mais riqueza e um crescimento
económico mais inclusivo e sustentado; Criação de tetos máximos do valor das reformas,
tendo como referencia um valor considerado razoável e de conforto em termos monetários;
Incentivar a iniciativa privada no sentido de contribuir também para a sustentabilidade da
segurança social, através da criação de sistemas complementares de reformas; Criar
mecanismos de contrariar a geração de dívida externa de uma forma desmesurada;
Regular o bom funcionamento da economia de mercado, evitando práticas monopolistas,
incentivando um verdadeiro mercado concorrencial; Impedir e fiscalizar a corrupção,
economia paralela, investimentos inúteis e não reprodutivos e o desperdício de dinheiros
públicos.

