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:Profissional da Horta
Círculo: Açores
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

“Os rostos e talentos da nova emigração portuguesa – São cada vez mais jovens… e
qualificados. E se o desejo é o mesmo – procurar lá fora o que Portugal é incapaz de
oferecer -, muitos dos emigrantes portugueses de hoje são talentos que o país tende a
desperdiçar: O país ´está a perder massa cinzenta`. Resultado: perdem as empresas, perde a
economia, perde o país.”
Fonte: Destak, 10 de maio de 2012
Em consequência da crise económica, Portugal está a ampliar os seus problemas
demográficos. Em 40 anos Portugal passou do país com a taxa de natalidade mais elevada
da Europa para o país detentor da taxa mais baixa deste continente. Neste momento, o
nosso país é o sexto mais envelhecido do mundo. De ano para ano, a natalidade diminui e a
emigração aumenta. Assim, em Portugal tem-se verificado, após 2010, um crescimento
natural e um saldo migratório negativos. O crescimento efetivo negativo da população
portuguesa, faz-se sentir nas camadas jovens.
Este “esvaziamento” da população jovem portuguesa irá provocar, inequivocamente,
consequências económicas nefastas para o seu desenvolvimento, portanto é imperioso
apostar o mais rapidamente possível em medidas políticas que visem solucionar esta crise
demográfica.

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

1. Para que uma população jovem encontre motivação para permanecer em Portugal são
necessários incentivos que passam, principalmente, pela criação de emprego que vá ao
encontro da qualificação dos jovens formados, bem como das necessidades económicas do
país.
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Assim, para prossecução desta medida pretende-se dar apoios às empresas para que estas
consigam criar emprego, principalmente para os jovens.

2. A crise demográfica de Portugal, que se carateriza por um forte envelhecimento da
população, em parte terá que ser resolvida com políticas de incentivo à natalidade, com o
objetivo do rejuvenescimento da população portuguesa.

3. A fixação de população jovem em Portugal, visando um saldo migratório positivo, só é
possível através de políticas que incentivem os portugueses a não emigrarem e os
estrageiros a encontrarem no nosso país um local agradável para trabalhar e constituir
família, que se quer numerosa.

