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 Secundaria com 3º Ciclo de Henriques Nogueira
Círculo: Lisboa
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Portugal foi identificado, por um estudo apresentado na conferência do Conselho Nacional de
Ética para as Ciências da Vida, como o 6º país mais envelhecido. Em 2012 cerca de 121 mil
portugueses optaram por emigrar, valores não atingidos há mais de 40 anos.
O desenvolvimento económico que ocorreu em Portugal ao longo desses últimos 40 anos
permitiu a Portugal deixar de ser, principalmente um país de emigração para se tornar um
país de imigração. Contudo, essa tendência reverteu-se nos últimos anos. A causa desta
inversão é o elevado nível de desemprego, em especial do desemprego jovem, bem como a
precariedade profissional dos jovens que procuram iniciar a sua actividade profissional e que
os conduz à procura de melhores condições de vida em outros países. A diferença principal
entre a emigração actual e a que Portugal conheceu na década de 60 do século passado
centra-se na qualificação académica, intelectual e profissional, constituindo esta nova forma
de emigração uma fuga de população altamente qualificada, talvez a mais qualificada que o
país já teve, e que seria necessária ao desenvolvimento do país.
Por outro lado, verifica-se que, não só aumentou a emigração, como diminuiu a natalidade. O
ano de 2012 foi támbém marcante a esse nível dado o número de bébés nascidos, inferior a
90 mil, é o mais baixo desde que há registos estatísticos. Também aqui a crise demográfica
parece estar diretamente relacionada com a crise económica. A falta de confiança, a sensação
de instabilidade, a incerteza em relação ao futuro económico e profissional, que domina a
população portuguesa, conduzem os casais não só a um adiamento da decisão de ter filhos e
de constituir família, bem como a uma redução do número de filhos por agregado familiar. A
necessidade de cortes na despesa pública tem dificultado a capacidade do país em oferecer
contributos financeiros, sob a forma de apoios e subsídios, às famílias em geral no sentido de
estimular a natalidade. Além disso, os problemas de distribuição demográfica e os
desequilíbrios na densidade populacional do país, especialmente entre o litoral, onde se
situam quase dois terços da população,concentrada nos grandes centros urbanos, e o interior,
cada vez mais desertificado e envelhecido.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Promoção do voluntariado entre pessoas mais idosas no apoio a instituições de caridade,
hospitais e locais de acolhimento de crianças durante o período do trabalho dos seus pais.

2. Criação de uma rede nacional de comunicação e de partilha de conhecimentos entre
produtores e especialistas em diversas áreas produtivas no sentido de contribuir para o
aumento dos níveis de produtividade e de exportação nacional e melhorar a situação
económica do país.

3. Desenvolver a política de apoios económicos e benefícios fiscais para famílias numerosas,
com três ou mais filhos, tais como abono de família, descontos no IMI (Imposto Municipal
sobre Imóveis) e redução do IVA nos artigos de primeira necessidade, em especial nas zonas
do país com baixa densidade populacional.

