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Identificação da Escola:Escola Cooperativa Vale . S.Cosme - Didáxis
Círculo: Braga
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

A demografia tem como função contabilizar a população total, o número de nascimentos e de
óbitos e o número de emigrantes e imigrantes de um país.
Os três principais fatores que têm um impacto negativo na demografia lusa são:
A emigração, que disparou exponencialmente devido à atual crise económica e ao severo
programa de austeridade que escurece as perspetivas dos habitantes portugueses (sobretudo
dos casais jovens que se vêem obrigados a deixar o seu país devido à falta de emprego);
O envelhecimento da população, pois o elevado número de emigrantes portugueses coloca
em risco a “substituição” dos portugueses que se aposentam, por jovens que ingressem no
mercado de trabalho. Este facto levanta problemas ao nosso país, a nível social, laboral, entre
outros e é por este motivo que Portugal é considerado o sexto país mais envelhecido do
Mundo e se espera que em 50 anos 80% da população portuguesa serão idosos;
A reduzida natalidade, que passou de 16,2% em 1980 para 8,5% em 2012, pode ser
consequência da crise económica, da falta de trabalho e da emigração. Isto acontece porque,
os nossos jovens, como já foi referido anteriormente, saem do nosso país e constroem o seu
lar e família noutros países.
Estes três problemas estão estritamente relacionados e, por isso, podemos encará-los como
um ciclo. Deste modo, pensamos que medidas mais direcionadas no sentido de resolver o
problema do desemprego irão, por consequência, ajudar bastante na resolução dos outros.
Sendo assim, com o intuito de mudar a situação do nosso país, achamos importante a
implementação das seguintes medidas:

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

1. 1 – Investir no desenvolvimento da agricultura, da pecuária e da pesca, incentivando os
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jovens a direccionar a sua área de formação para os sectores primários;

2. Atribuir o abono de família de forma proporcional ao número de filhos até ao segundo; a
partir do terceiro filho a atribuição deste mesmo abono deve ser feita segundo uma
percentagem calculada, de modo que um casal com 3 ou mais filhos não receba apenas o
valor estipulado mas sim uma quantia mais elevada.

3. Promover o emprego jovem através da criação de estágios remunerados para os jovens
com cursos universitários ou profissionais, de modo a garantir ao máximo a sua estabilidade e
permanência no país.

