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Identificação da Escola: Escola Profissional de Trancoso
Circulo: Guarda
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Crise demográfica - emigração, natalidade e envelhecimento
A taxa de natalidade cai em Portugal a níveis preocupantes - só em 2013 houve menos 11000
nascimentos que no ano anterior. Por outro lado, a imigração não compensa a emigração, o
país está também a perder imigrantes. Num curto espaço de tempo Portugal pode perder
10% da sua população (1 milhão de habitantes), por razões de natureza estrutural, como a
queda da fecundidade, ou conjuntural, ligada à emigração sobretudo qualificada (por causa
da crise económica e financeira que o país atravessa). A regressão demográfica compromete
o crescimento económico. A elevada taxa de desemprego entre os jovens e o progressivo
envelhecimento populacional

limita a capacidade de iniciativa, de assumir riscos e de

inovação no país. O Estado é confrontado com o aumento das despesas públicas nas despesas
sociais. Estamos perante um dilema politico, económico e social, provavelmente resultado de
uma mudança cultural, onde o bem estar ocupa as preferências das familias, em prejuízo do
crescimento dos agregados familiares. Todavia, resiste uma certeza: a juventude constitui a
força de um país e a sua recuperação não se faz sem jovens.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. As entidades governamentais devem criar e/ou retomar novas medidas de incentivo à

natalidade, por exemplo, subsidiando os casais mais jovens com apoios financeiros mais
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relevantes na educação dos filhos (alargar o direito ao abono de familia, estender a oferta da
rede de infantários e creches compatíveis com os orçamentos familiares,…), ou no
alargamento e prolongamento do direito ao subsidio de arrendamento para habitação jovem,
entre outros.

2. Reprogramação dos incentivos às empresas que apostem na admissão de trabalhadores
jovens, através da diminuição da carga fiscal, dos encargos sociais, em facilidades de
financiamento das PMEs, a fim de criarem processos de fixação da mão de obra jovem
qualificada, de forma a evitar a sua emigração.

3. Em contrapartida da admissão de jovens trabalhadores, o Estado deve compensar as
entidades empregadoras que se instalem no interior, com maior e mais prolongada redução
na carga fiscal e nas obrigações com a segurança social, de forma a combater a progressiva
desertificação e envelhecimento registados e mais acentuados nesta região.

