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Identificação da Escola:Escola Secundária Almeida Garrett
Círculo: Porto
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Acreditamos que a maior causa que provoca a baixa natalidade é, exactamente, a insegurança
financeira que os jovens casais portugueses sentem a cada dia, com emprego precário, o que
não lhes dá garantias suficientes de futuro. Assim, o objetivo da nossa primeira medida é dar
a estes casais oportunidade de criarem as suas próprias empresas e, assim, se autosustentarem.
Pretendemos deste modo contribuir para assegurar a estabilidade profissional e financeira de
jovens casais que, de outra maneira, não teriam possibilidades para gerar descendência.
Assim, pretende-se solucionar dois problemas sérios que estão relacionados: a baixa
natalidade e o diminuto emprego jovem.
Criamos a nossa segunda medida, pois consideramos que Portugal é um país propício ao
turismo e, apesar de o apoiarmos nas suas diversas modalidades, a aposta no TER trará um
maior contributo para o combate à crise demográfica. Diversas áreas rurais encontram-se
degradadas, muito envelhecidas, com baixo índice populacional. Contudo, são áreas com um
enorme potencial que não são exploradas da forma correta. Com o desemprego jovem a
apresentar valores de 38,3% no primeiro trimestre de 2013 (Dados: INE), a dinamização
dessas regiões seria fundamental para baixar esses valores, visto que permitiria a criação de
emprego, levando, consequentemente, a um decréscimo da emigração.
Nós acreditamos que umas das melhores formas de resolver este problema é através do
desenvolvimento da Economia. E, outra forma de a dinamizar, é a modernização do setor
industrial. O Valor Acrescentado Bruto (VAB) das indústrias de média e alta tecnologia em
Portugal é de apenas 4,9% do VAB da Economia. A média da UE é de 15,8 % e a Espanha tem
o dobro do nosso valor, provocando um menor valor do PIB em Portugal, com diversas
consequências.
Concluímos que, investindo numa indústria mais virada para a tecnologia, certamente a nossa
Economia iria beneficiar. A mão-de-obra especializada não teria necessidade de emigrar, já
que teria emprego na sua área no nosso país. E, neste caso, tal como sucede com o
desenvolvimento do TER, as consequências em relação à natalidade e ao envelhecimento da
população seriam as mesmas, ou seja, aumentaria a natalidade e a população rejuvenesceria.
Portanto, propomos a canalização dos Fundos do QREN 2014-2020, de forma a financiar essas
duas atividades.
Já com a terceira medida, o que realmente pretendemos é, de uma forma gradual e
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duradoura, combater a enorme vaga de emigração de jovens qualificados, a que temos
assistido nos últimos anos. Queremos que se mostre a toda e qualquer pessoa que
precise/deseje emigrar que o país precisa dela, que luta por ela e que, no caso de ter mesmo
de sair de Portugal, o Gabinete continuaria a procurar emprego e oportunidades de futuro
dentro do país.
Utilizando as três medidas, ao fixar trabalhadores no nosso país, com emprego, garantimos
dois fins desejáveis: que procriem, contribuindo para o aumento da taxa de natalidade, e que
descontem, garantindo a sustentabilidade do Estado Social e a possibilidade de pagar as
pensões à população mais envelhecida.
Lutamos assim para que a diferença percentual entre jovens e idosos seja menos significativa,
ambicionando uma pirâmide etária portuguesa mais equilibrada, combatendo, em parte, a
crise demográfica.

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

1. Procreate: incentivo à criação de empresas familiares com empréstimo de microcréditos e
redução de 10% na TSU destas mesmas empresas e nas que já empreguem jovens casais.

2. Generate: Canalização de Fundos do QREN 2014-2020 no Desenvolvimento do turismo com maior ênfase par o TER e na especialização de indústrias em setores de maior Valor
Acrescentado.

3. Propagate: criação de um Gabinete de Apoio ao emigrante que visa a percepção/avaliação
das condições e aptidões de trabalho de cada individuo que emigre, no intuito de, assim que
seja possível, o ajudar a reintegrar-se na vida ativa no nosso país. A ideia é identificar
possíveis profissionais qualificados que precisem de sair do país por falta de oportunidades de
emprego. Posteriormente, levar a cabo uma intensa procura por postos de trabalho,
contribuindo para o seu regresso e fixação no nosso país

