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:Secundária de Barcelinhos
Círculo: Braga
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Portugal enfrenta uma crise demográfica bastante grave, que se deve sobretudo à grande
recessão económica que se vem agravado cada vez mais. Deste problema resultam valores
indesejáveis relativamente à emigração, natalidade e envelhecimento. A crise económica que
estamos a atravessar há vários anos reflete-se muito na taxa de desemprego que, de 2008
para 2012, subiu de 7.6% para 15.7%. É de constatar também que, à medida que a taxa de
desemprego se acentua, assiste-se a uma queda do PIB.
Com o aumento da taxa de desemprego, muitos jovens procuram mais oportunidades no
exterior. A saída da população jovem e a insegurança económico-financeira sentida pela
população residente em Portugal faz com que se assista a quedas da natalidade que geram
um envelhecimento da população. Tem-se verificado que, desde 2008 até 2012, muitas
pessoas têm abandonado o país (emigração). Na faixa etária dos 20-24, os valores passaram
de 4393 a 10563, refletindo um aumento de 6170 indivíduos; na faixa dos 25-29, os valores
subiram de 5377 para 11022, originando um aumento de 5645 indivíduos; nas restantes faixas
etárias, apesar dos valores não serem tão significativos, também se tem registado entre 2008
e 2012um aumento da emigração. É ainda de salientar que se tem verificado uma relação
inversa relativamente às taxas de natalidade e de envelhecimento. Por um lado, a taxa de
natalidade de 1960 a 2012 desceu de 24.1 para 8.5 e, por outro, essa queda fez-se
acompanhar pela subida da taxa de envelhecimento em Portugal que passou, de 1960 a 2012,
de 27.3 para 129.4 , ou seja, em 1960 existiam, aproximadamente, 27 idosos para cada 100
jovens e em 2012 existiam cerca de 129 idosos para cada 100 jovens. Em suma, a saída de
muitos jovens do país e a existência de baixas taxas de natalidade causaram o chamado
envelhecimento da população, entrando Portugal numa grave crise demográfica que se deve,
em grande parte, à grave crise económica que atravessamos.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Aumentar os benefícios fiscais para as empresas privadas que empreguem jovens e que,
cumulativamente, criem creches/berçários.

2. Promover a criação de protocolos entre as universidades portuguesas e as empresas para
os alunos com resultados de excelência.

3. Aumentar os benefícios fiscais e apoios monetários para grávidas e/ou famílias numerosas.

