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Identificação da Escola:Escola Secundária Jaime Moniz
Círculo: Madeira
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Encontra-se, atualmente, instalada uma crise demográfica em Portugal, que poderá trazer
consequências graves na economia e sociedade portuguesas pois pode colocar em causa a
sustentabilidade e a produtividade do país.
Entende-se por crise demográfica um período de grandes quebras populacionais, provocadas
pela subida da mortalidade e pelo recuo da natalidade.
Desta vez, contrariamente ao passado, esta crise não se deve a guerras, nem epidemias, mas
sim a diversos fatores socioeconómicos que fizeram diminuir a população portuguesa.
Esta crise demográfica não vem só, vem acompanhada por uma crise económica que se
estende por toda a Europa e que torna a situação muito mas perigosa. A diminuição da
natalidade, acompanhada pelo aumento da população idosa, faz com que Portugal seja um
país idoso. E já não é novidade nenhuma que nos encontramo nos últimos lugares de ratings
reconhecidos internacionalmente.
Segundo o Eurostat, o índice de fecundidade em Portugal é de 1,28 (2012), o que prova que a
maioria dos casais opta por ter exclusivamente um só filho. Esta tendência provoca a
diminuição da natalidade e traz consequências nefastas.
Por isso, é necessário tomar medidas para incentivar o aumento da natalidade e promover a
criação de empregos para manter os nossos jovens no país pois se deixarmos os nossos jovens
emigrar, a população torna-se ainda mais envelhecida e diminui ainda mais a taxa de
natalidade. A emigração, especialmente a de jovens qualificados, provoca também a perda
dos investimentos realizados na formação dos nossos jovens.
Dado que assistimos a um aumento da esperança média de vida da nossa população,
defendemos uma política de envelhecimento ativo, em que as pessoas empregadas mais
idosas, e não só, possam ter uma excelente nível de qualidade enquanto trabalham e se
preparam para a reforma. É necessário garantir qualidade nos trabalhadores, uma vez que a
idade para a reforma está sempre a aumentar.
Que futuro? Será que estaremos preparados para lidar com as sequências de uma crise
demográfica? Para tentar resolver esta problemática, jovens deputados eleitos pela escola
Secundária Jaime Moniz, vêm por este meio propor as seguintes medidas
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Incentivos ao aumento da natalidade através da atribuição de mais benefícios fiscais às
familias, a partir do segundo filho, tais como dedução de despesas com fraldas e alimentação;
aumento do número de famílias beneficiárias de abono, diminuição do valor do ensino préescolar público, mais apoios aos estudantes.

2. Incentivar a criação de novos postos de trabalho, através de apoios ao investimento,
benefícios fiscais às empresas que criem postos de trabalho e ofereçam estágios remunerados
e promover a divulgação dos vários programas de incentivo ao investimento e à criação do
emprego existentes.

3. Promoção do Envelhecimento Ativo, através da criação de equipas multidisciplinares que
visam avaliar e diagnosticar o estado físico e mental dos trabalhadores e da população em
geral, sensibilizando para a adoção de hábitos mais saudáveis.

