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
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espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: ESCOLA SECUNDÁRIA DE BARCELOS
Círculo: Braga
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Atualmente, Portugal vive a crise demográfica mais grave da sua história. É catastrófica a
situação que o país atravessa, porque junta vários fatores que se encontram numa posição
desfavorável ao desenvolvimento e, a longo prazo, nenhum país consegue crescer
economicamente e progredir socialmente tendo a braços uma situação de tal calibre.
Entre os fatores que contribuem para esta crise demográfica, salientam-se o aumento da
emigração, o declínio da natalidade, e o aumento do envelhecimento. Neste sentido, as
medidas que propomos têm quatro objectivos principais: o combate à emigração; o
incentivo da natalidade; a criação de condições que permitam o reforço do investimento
empresarial, com especial atenção nos jovens ; o combate ao envelhecimento da população.
Estas propostas visam um incremento do número de empregos, estimulando a economia e
facilitando a estabilização financeira das famílias, para a qual é necessário atribuir benefícios
às famílias com filhos, ajudando não só os pais atuais mas também futuros pais. Outro ponto
fundamental é a criação de empregos, para que as famílias se possam sustentar a si e aos seus
filhos e possuam alguma estabilidade financeira, passando pela oferta de ajudas aos jovens
que concluem os seus estudos, de modo a que estes mais facilmente arranjem emprego ou
criem as suas próprias empresas em Portugal, não tendo por isso a necessidade de emigrar.
Quanto ao envelhecimento da população, sabemos que o problema se prende sobretudo com
o aumento contínuo do número de idosos e a diminuição progressiva do número de
nascimentos, levando a que um menor número de trabalhadores tenha de pagar mais
impostos para a segurança social, devido ao pagamento de mais reformas. Ora, se esta
tendência se mantiver, chegará uma altura em que a população ativa não suportará este
encargo económico que assegura alguma qualidade de vida aos idosos e, se tal acontecer, a
segurança social colapsa. Para salientar a dimensão desta problemática, sabemos que em
1980 para cada 100 jovens existiam 10 idosos, e estima-se que já em 2027, o número de
idosos supere o número de jovens e, com esta tendência a manter-se, em 2050, teríamos,
para cada 100 jovens, 172 idosos. Portanto, para combater este problema temos de
incentivar a natalidade, mas de que forma? A resposta passa então pela implementação das
medidas abaixo propostas.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Reduzir o IMI e o IRC, de forma a combater a emigração, e potenciar a criação de novos
postos de trabalho, respetivamente.

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

3. Incentivar a natalidade através do aumento do rendimento das famílias com filhos.

