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Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo
Círculo: Açores
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Face à atual crise em que o país vive e aos problemas que daí se originam como, a emigração,
a descida da taxa de natalidade e o consequente envelhecimento da população, podemos,
com toda a certeza, afirmar que o desemprego é dos maiores causadores desta triste
realidade. Uma das hipóteses de solucionar o problema da crise era que os jovens
emigrassem, mas é óbvio que para a grande maioria isto está fora de questão, uma vez que a
língua, os costumes, a quebra dos laços familiares, entre outros aspetos não motiva os jovens
a saírem do país, já para não falar da crise demográfica que daí advém. É por isso que
apresentamos em primeiro lugar, como medida de solucionar o problema da crise
demográfica, a criação de mais postos de trabalho nas áreas mais carenciadas da área
habitacional e outras circundantes por forma a fixar as populações. É óbvio que, quanto mais
emprego houver no espaço onde vivemos, mais forte é a possibilidade de continuarmos a
viver no mesmo sítio, em conjunto com os restantes elementos da família que, por sua vez,
também quererão continuar a viver nesse mesmo espaço. Por um lado, esta medida
fortalecerá os laços familiares, pois a família permanecerá mais unida e, por outro, contribuirá
para que um decréscimo, por exemplo, na emigração, uma vez que haverá menos motivos na
procura de melhores condições de vida noutros países. Também acreditamos que esta
medida possibilitará o desenvolvimento de atividades de enriquecimento local, ou seja, o
desenvolvimento do empreendedorismo, através do qual as populações poderão criar o seu
negócio, comercializando os seus produtos e proporcionando a outros a possibilidade de
empregar mais mão de obra. Desta forma, o comércio local não só irá lucrar, como também
conseguirá chamar pessoas de outras zonas para a compra dos produtos. Note-se que esta
medida fará com que as populações se fixem na sua área, não colocando a hipótese da
emigração nem como primeira nem como única solução dos seus problemas. A melhoria das
condições de vida das populações residentes nas zonas mais pobres do país, através da
concessão de apoios financeiros aos casais e crianças é outra medida que consideramos
importante. Sabendo que há famílias que residem em zonas pouco pobres que recebem
benefícios para os seus filhos, e quanto mais filhos, mais benefícios porque não fazer o
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mesmo em zonas mais pobres onde a natalidade é baixa, se é exatamente estas zonas que
mais precisam? É óbvio que assim, os casais optarão por ter mais filhos, uma vez que têm
mais condições económicas para tal, fazendo com que se dê uma subida na taxa de natalidade
e, por consequência, o decréscimo do envelhecimento populacional. Este envelhecimento
não só se verifica devido à fraca natalidade, à idade elevada da reforma, mas também à
emigração de muitos jovens que, ao terminarem o curso, não encontram trabalho, nem na
sua área de estudos, nem noutra. É neste aspeto que consideramos que deve haver um limite
do número de jovens a emigrar em cada país ou cidade. Se houver um menor número de
emigrantes jovens, de certeza que o envelhecimento populacional será menor, levando a que
os jovens se fixem mais na sua área. Apontamos como requisitos para este limite a idade, ou
seja, quanto mais novo for o jovem, menor probabilidade terá de sair do país, o que faz com
que haja uma população mais jovem. O requisito seguinte é o género, isto é, deverá emigrar
em primeiro lugar os homens, uma vez que as mulheres terão mais possibilidade de fazer
subir a natalidade no seu país. Em terceiro lugar, verificamos que, como há muitos jovens
licenciados, estes deverão continuar no seu país, por forma a desenvolverem atividades na
sua área de estudos e promover a sua região, evitando, assim, a emigração. Os motivos
apontados para a saída do país, também deverão ser bem estudados pelas autoridades
competentes, por forma a vincar mais os jovens à sua terra natal. Como último requisito, mas
não menos importante, consideramos que autoridades competentes deverão apresentar os
motivos de fixação dos jovens no seu país, bem como alternativas à emigração e demonstrar
que condições o seu país ainda pode proporcionar. A procura de realização pessoal e
profissional dos jovens noutros destinos reflete também a grande crise demográfica por que
estamos a passar. É por isso que a problemática do envelhecimento da população nacional
não pode passar despercebida, até porque nascem outros problemas, como é o caso da baixa
natalidade. Toda esta “bola de neve” tem de ser travada para que o problema da crise
demográfica não “gele” o país numa região de idosos. Portugal quer se jovem!

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

1. Criar mais postos de trabalho nas áreas mais carenciadas da sua área habitacional e outras
circundantes, por forma a fixar as populações, para que estas possam desenvolver atividades
de enriquecimento local, tendo em conta as suas competências.

2. Melhorar as condições de vida das populações residentes nas zonas mais pobres do país,
através da concessão de apoios financeiros aos casais e às crianças, para que, através disto se
dê uma subida na taxa de natalidade e, por outro lado, um decréscimo no envelhecimento
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populacional.

3. Limitar o número de pessoas a emigrar através de medidas mais exigentes de saída do país
de origem, tendo em conta requisitos como, idade, género, habilitações literárias, motivos de
saída e demonstrar as condições que o seu país pode dar às populações.

