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Identificação da Escola: ESCOLA SECUNDÁRIA MARIA AMÁLIA VAZ DE CARVALHO
Círculo:LISBOA
Sessão:ENSINO SECUNDÁRIO

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que a taxa de natalidade está a diminuir (menos nascimentos e maternidade
tardia), situação que pode estar associada à crise económica que Portugal atravessa;
Considerando que a taxa de emigração está a aumentar (de acordo com os dados do INE tem
existido um aumento significativo, sobretudo ao nível da população jovem e ativa), situação
que decorre do aumento significativo do desemprego e da dimunuição drástica de postos de
trabalho; Considerando que a taxa de esperança de vida está a aumentar (aumento da
população envelhecida); Portugal apresenta um diagnóstico muito pessimista ao nível da
demografia, sendo que os dados indicam uma perda de população natural muito acentuada.
Estes dados fazem com que Portugal possa vir a ser um país sem sustentabilidade a todos os
níveis, porque sem população ativa não há produção e sem produção não há economia.
Deste modo, propõem-se as medidas adiante explicadas, de modo a ser possível inverter esta
tendência atrás referida.

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

1. Atrair multinacionais e empresas estrangeiras para o país, reduzindo os impostos,
aumentando os apoios e simplificando os processos de constituição e de licenciamento de
novas empresas, com redução dos custos associados. Deste modo promove-se o aumento de
postos de trabalho, que vai originar uma diminuição da taxa de emigração e um aumento da
taxa de natalidade, pois as famílias passarão a ter melhores condições para ter e educar os
filhos. Mais postos de trabalho geram mais economia, sendo que mais economia gera uma
diminuição da emigração e um aumento da natalidade e por sua vez, um aumento /
estabilidade da taxa natural de habitantes (Tx de natalidade + Tx de imigração subtraindo a
soma da Tx de mortalidade com a Tx de emigração). Simplificar os processos de constituição e
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de licenciamento de novas empresas e reduzir os custos que lhe estão associados, que
atualmente é muito burocrático e de custos elevados, sendo que esta situação afasta a
possibilidade de investidores nacionais e estrangeiros poderem criar empresas em Portugal e
por consequência criar mais postos de trabalho, gerando emprego. Este tipo de medidas
poderia promover a redução da taxa de emigração, mantendo assim estável a taxa de
população activa do país e baixando o desemprego criando postos de trabalho que elevariam
a capacidade financeira das famílias e por consequência criariam mais condições para o
aumento da natalidade.

2. Reforçar a criação de ninhos incubadores de empresas e de medidas para incentivar o
empreendorismo. Deste modo teremos um aumento de postos de trabalho junto do grupo de
pessoas entre os 18 e os 30 anos e poderemos promover a redução da taxa de emigração,
uma vez que as pessoas passam a não ter necessidade de procurar emprego no estrangeiro.
Desta forma, o aumento da população ativa e do emprego irá gerar mais e melhor economia,
logo teremos melhores condições económicas e deste modo um maior potencial para o
aumento da taxa da natalidade.

3. Reduzir gradualmente o IVA em produtos dirigidos a bébés e a serviços de apoio à
maternidade (de 23% para 13% e depois de 13% para 6%), de modo a promover a redução de
custos com este tipo de produtos. Esta medida poderá contrariar o facto das pessoas
evitarem ter filhos uma vez que a capacidade financeira familiar é atualmente cada vez
menor. Deste modo as famílias teriam melhores condições financeiras para gerarem mais
filhos. Em contrapartida, aquela redução de IVA poderá ser compensada pelo aumento de
impostos sobre produtos de luxo, alcool, tabaco e também nas transações financeiras sobre
as parcerias público-privadas, as quais geram muito dinheiro e lucros para as empresas e
grupos económicos envolvidos nessas parcerias. O aumento da capacidade financeira das
famílias pode gerar consumo interno, que por sua vez pode facilitar a estabilidade e o
crescimento da economia e assim o aumento da taxa de emprego. O aumento das condições
financeiras das familias e o aumento do emprego facilitam a redução da emigração, gerando a
estabilidade da taxa natural de população.

