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Identificação da Escola: Externato Infante D.Henrique
Circulo: Braga, Ruílhe
Sessão: Secundário

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

Atualmente, o nosso país vive num profundo estado de crise, que tem vindo a afetar a vida
dos diferentes estratos sociais, principalmente a classe média e baixa. Esta crise económica
está a afetar gravemente a vida das famílias e a sua situação financeira influencia as decisões
e planos de vida futura. Como acontece com a decisão de ter e educar filhos. É por isso que a
crise é também uma das principais causas da quebra da natalidade em Portugal. A diminuição
da taxa de natalidade, agravada pelo aumento da esperança média de vida (que, em Portugal,
se encontra perto dos 80 anos) leva a um acelerado envelhecimento da população. A par
deste problema de natalidade temos outro problema, também decorrente da crise
económica, que contribui para a crise demográfica: a emigração. Atualmente a taxa de
emigração encontra-se em níveis nunca antes alcançados. Em 2013 terão emigrado em
Portugal cerca de 120 mil pessoas, o mesmo número que em 2012. Cada vez há mais jovens
licenciados a sair das Universidades e as suas espectativas profissionais e sociais são
defraudadas, pois o mercado de trabalho está praticamente fechado. Há pouco emprego e o
pouco que há é, na sua maioria, precário, com baixos salários e fracas condições contratuais
(recibos verdes, contratos a prazo, entre outros). Por estes motivos, os jovens procuram
melhores condições de vida no estrangeiro, ou seja, vão à procura, fora do país, do emprego
que aqui não têm. E procuram também melhor remuneração e alguma estabilidade
contratual dentro da sua área de formação. Neste contexto, é de realçar o facto de o nosso
país fazer um grande investimento na educação quando quem irá tirar partido desse
investimento são os países estrangeiros. Há muitos portugueses que emigram também
porque há falta de condições de vida em Portugal. São os elevados custos de alimentação, da
energia e combustíveis, da habitação, e os baixos salários decorrentes de muitos cortes
orçamentais, entre outros. Portugal é um dos países onde os bens de primeira necessidade
são mais caros, o que traz maiores dificuldades para as famílias mais pobres suportarem todas
as despesas de uma casa devido aos baixos salários decorrentes dos cortes salariais. Por estas
razões, uma das propostas que apresentamos é aumentar as taxas incidentes na importação
de produtos que nós somos capazes de produzir, valorizando mais a produção nacional. Com
este aumento das taxas de importação a produção interna aumentará e a economia sofrerá
um impulso que dará margem ao país para se desenvolver nas áreas em que tem mais

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

potencial de forma a equilibrar a balança comercial. Também propomos aumentar o salário
mínimo nacional para melhorar a qualidade de vida dos portugueses, principalmente os que
ganham menos, dando mais poder de compra a esses portugueses para criar condições para
evitar a imigração e aumentar a natalidade. De forma a facilitar a procura de emprego,
evitando que milhares de portugueses tenham que sair todos os anos do país, propomos a
criação de um site online onde todos os desempregados possam, de uma forma mais cómoda
e simples, procurar emprego.

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

1. Aumentar o salário mínimo de modo a praticar uma política salarial mais atrativa em

comparação com os países estrangeiros e melhorar o poder de compra das famílias,
principalmente os que têm rendimentos mais baixos.

2. Aumentar taxas incidentes na importação de produtos dos setores em que temos maior
capacidade produtiva em Portugal, tais como os têxteis, calçado, produtos agrícolas, entre
outros.

3. Criar uma plataforma online para desempregados, com uma estrutura semelhante a uma
rede social, que permita o acesso fácil dos desempregados a ofertas de emprego, bem como a
realização de entrevistas online com vista a facilitar a procura e obtenção de emprego.

