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Identificação da Escola: Externato Capitão Santiago de Carvalho
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Distrital

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

A crise demográfica provocada, como sabemos, por quebras populacionais afeta gravemente
o nosso país. Assistimos a pirâmides estruturais extremamente desequilibradas, verificando
baixas taxas de natalidade e, devido ao aumento da esperança média de vida (fator positivo),
um envelhecimento cada vez maior da população. Isto acarreta consequências relativas à
falta de população ativa que contribua para o crescimento económico do país e para a
manutenção do pagamento de reformas e pensões à população mais envelhecida (com 65
anos ou mais). Outra consequência direta é a necessidade de cada vez mais pessoas,
nomeadamente jovens, terem necessidade de emigrarem dado que não conseguem trabalho
e oportunidades no seu país. Isto repercute-se ainda no facto de existir cada vez menos
imigração, pois os imigrantes que procuravam Portugal acabam por preferir outros países,
dada a crise económica que se faz sentir, havendo um desequilíbrios nos fluxos migratórios. A
imigração é, a nosso ver, positiva, pois atrai população ativa para o nosso país e, muitos
imigrantes, até optavam por ficar em Portugal e ter filhos. Porém, nestas condições, ou não
vêm e os que estão pensam seriamente em sair. Outro problema por nós considerado tem a
ver com a fraca ou ausente aposta na qualificação dos jovens. Pensamos que proporcionar
aos jovens contacto com experiências internacionais contribuirá para um aumento
significativo do seu conhecimento e experiência profissional, através do intercâmbio com
outras pessoas e com outras ideias. Uma parte dos fundos europeus que entram no nosso
país servem ou deviam servir para apoiar projetos. Esses projetos têm que ser bons e
exequíveis para que possam pôr-se em prática. Logo, a partir dessa experiência e
conhecimentos adquiridos, poder-se-ão construir projetos assentes em ideias que constituam
uma mais valia para o desenvolvimento económico, social, cultural, demográfico do país. Ora,
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isto tudo não é possível se não existirem políticas fortes de incentivo à natalidade. Por isso,
propormos na nossa segunda medida, entre outras, a reintrodução dos abonos de família,
ajuda supletiva, isenções fiscais a partir do 2º ou 3º filhos, alargamento do sistema de
creches, parentalidade forte, sem perderem o salário rapidamente, sem correrem riscos de
eventuais despedimentos, subsídios ao nascimento, entre outras. Os dados do Observatório
das Famílias e das pol+iticas de Família revelam que Portugal gasta apenas 1,5% do PIB em
apoios económicos às famílias e que nos últimos 3 anos meio milhão de crianças perderam o
direito ao abono de família. Num país de austeridade acentuada, travam-se gastos que
poderiam conduzir a um aumento da natalidade. Poupa-se nos que ainda não nasceram,
perdendo-se a possibilidade de contrariar o défice demográfico. Um país que convida os
jovens a emigrar e não dá aos que ficam condições para constituir famílias está a condenar-se
a prazo. A população residente em Portugal voltou a diminuir em 2012 (INE), o número de
nados vivos encontra-se abaixo de 90 mil em 2012 (INE), mantêm-se os saldos migratórios
negativos em 2012 (INE), daí acharmos pertinentes as medidas que a seguir propomos.

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

1.

Defendemos a aposta na qualificação dos jovens que integre formação de caráter

internacional possibilitadora de partilha e intercâmbio de saberes para depois regressarem ao
seu país de origem e aplicarem os seus conhecimentos e competências criando os seus
próprios negócios a partir da exploração dos recursos naturais que o país possui,
nomeadamente o interior, como a agricultura, a silvicultura, a agropecuária, a exploração de
minério, a floresta, entre outros, com uma marca própria. Para tal, os jovens devem procurar
apoios para os seus projetos empreendedores através de fundos europeus (públicos),
estabelecerem parcerias com empresas (privadas) e/ou apostarem no crowdfunding
(angariação de fundos disponíveis para as melhores ideias) ou no crowdsourcing (reunião de
capital - financiadores que apoiem essas ideias).

2. Apostamos em fortes medidas políticas de incentivo à natalidade através da melhoria
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significativa e substancial das condições de trabalho, criando-se leis laborais mais flexíveis,
com contratos de trabalho mais duradouros e estáveis. Consideramos ainda que deve
minimizar-se a mobilidade geográfica associada ao trabalho, pois se as pessoas tiverem como
acontece atualmente necessidade de se deslocarem para lugares muito distantes, produzirão
menos e com menos motivação, dado encontrarem-se cansadas física e psicologicamente.
Deste modo, a precariedade, a constante e crescente mobilidade e os baixos salários são, a
nosso ver, fatores que contribuem fortemente para o decréscimo da fecundidade. Somos dos
países com menor taxa de natalidade na Europa, daí a urgência em inverter gradualmente
estas baixas percentagens.

3. Advogamos uma profunda reestruturação nas instituições de caráter social, tal como por
exemplo a Segurança Social, com o objetivo de se porem efetivamente em prática políticas de
combate ao desemprego, nomeadamente ao desemprego estrutural que se observa nos
desempregados desencorajados e nas pessoas que não querem trabalhar porque preferem
receber o subsídio de desemprego e permanecer em casa a terem que cumprir horários e
regras laborais. Estas medidas políticas devem ser aplicadas em termos legais a pessoas que, a
nosso ver, constituem "pesos sociais" e contribuem para a despesa do país, sendo no entanto
população ativa mas que não trabalha. Achamos, portanto, que as medidas políticas devem
ser mais apertadas e agressivas no combate ao desemprego nestes casos específicos.

