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Identificação da Escola: Instituto D. João V
Círculo: Leiria
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A actual crise demográfica que se faz sentir no País é, em grande medida, resultado da
necessidade, sentida pelos mais jovens, de procurar no estrangeiro a realização pessoal e
profissional que Portugal lhes recusa. Este novo surto de emigração tem como consequência
imediata o envelhecimento da população nacional sem que se vislumbre, no contexto actual e
imediato, qualquer inversão da situação, agravada desde logo pela denominada crise dos
mercados e da dívida soberana, mas também pela continuada destruição do tecido produtivo
e de um aumento incomportável do desemprego que vai minando toda a esperança.
Sendo, no imediato, a emigração dos mais jovens a solução que parece encontrada – e que
até a legislação europeia para a juventude e emprego parece visar, sobretudo da parte dos
países ricos do norte –, a nossa resolução constrói-se como resposta a médio e a longo prazo,
na certeza de que não é nosso desejo encerrar o mais velho país da moderna Europa.

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

1. Reforma do currículo dos básico e secundário com o reforço óbvio e necessário da
componente linguística estrangeira, que deverá passar predominantemente por um maior
pragmatismo linguístico sobretudo a Inglês e Alemão, sem descurar o Francês. O Espanhol
configura-se hoje como tendo sido um projecto falhado.

2. Apoio efectivo do Estado à juventude, através de uma política que fomente a autonomia
dos jovens em relação à família, apoiando-os no percurso escolar, com base no sucesso, e
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permitindo-lhes, mesmo na condição de estudantes, assumir, se assim o entenderem, a
constituição de família, com total apoio estatal.

3. Políticas de criação de emprego, com ajustamento da tabela retributiva ao longo da
carreira, pela redução do leque salarial e o aumento do valor pago à entrada nas carreiras.

