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Projecto de Recomendação: 

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

	  

O	  Círculo	  Fora	  da	  Europa	  defende	  que	  uma	  das	  causas	  da	  crise	  demográfica	  vivida	  em	  
Portugal	  se	  deve	  aos	  encargos	  que	  decorrem	  de	  se	  ter	  filhos.	  Mesmo	  sem	  o	  contexto	  da	  crise	  
económica,	  o	  custo	  associado	  a	  ter	  um	  filho	  faz	  com	  que	  as	  pessoas	  pensem	  duas	  vezes	  antes	  
de	  ter	  um	  ou	  mais	  filhos.	  

Para	  resolver	  esta	  situação,	  o	  Estado	  deveria	  suportar	  ou	  fazer	  as	  empresas	  suportar,	  através	  
de	  mecanismos	  vários,	  como	  os	  subsídios	  ou	  a	  bonificação	  nos	  impostos,	  as	  despesas	  que	  as	  
famílias	  realizam	  com	  a	  educação,	  saúde	  e	  deslocação	  das	  suas	  crianças.	  Uma	  educação	  
completamente	  gratuita,	  desde	  o	  pré-‐escolar	  até	  à	  idade	  de	  15	  anos,	  ano	  em	  que	  se	  inicia	  o	  
10.º	  ano,	  um	  apoio	  médico	  e	  uma	  vacinação	  gratuitas	  e	  a	  isenção	  de	  pagamento	  em	  
transportes	  promovem	  o	  aumento	  da	  taxa	  de	  natalidade.	  Em	  vez	  de	  um	  filho	  ou	  nenhum,	  os	  
jovens	  casais	  passariam	  a	  ter	  dois	  ou	  três.	  

Sobre	  a	  segunda	  medida,	  o	  maior	  risco	  para	  a	  crise	  demográfica	  reside	  no	  desemprego	  jovem,	  

cuja	  taxa	  é	  muito	  alta.	  Se	  os	  jovens	  emigrarem,	  não	  serão	  os	  seus	  pais	  que	  terão	  mais	  filhos,	  
embora	  o	  pudessem	  ainda	  fazer.	  Assiste-‐se	  a	  uma	  geração	  que,	  emigrando,	  intervelará	  a	  que	  
nasceu	  em	  1960-‐1970	  com	  a	  que	  nascerá	  no	  futuro,	  porque	  os	  jovens	  que	  nasceram	  entre	  
1980-‐1990	  irão	  trabalhar	  para	  o	  estrangeiro.	  Assim,	  a	  catástrofe	  demográfica	  e	  económica	  
está	  a	  acontecer	  porque	  desde	  2007,	  segundo	  dados	  recentes	  publicados	  pelo	  Instituto	  
Nacional	  de	  Estatística,	  se	  vê	  os	  jovens	  a	  partir	  para	  trabalhar	  no	  estrangeiro,	  levando	  consigo	  
os	  seus	  filhos,	  ou	  a	  hipótese	  de	  os	  terem,	  com	  eles.	  

Conseguir	  soluções	  de	  emprego	  e	  de	  formação	  deve	  ser	  uma	  prioridade	  para	  evitar	  o	  
envelhecimento	  do	  país,	  a	  saída	  de	  massa	  crítica	  e	  a	  regeneração	  natural	  da	  população.	  

Finalmente,	  a	  nossa	  terceira	  medida	  destina-‐se	  a	  casos	  de	  jovens	  que	  querem	  e	  não	  
conseguem	  ter	  filhos.	  Uma	  medida	  poderia	  ser	  a	  de	  agilizar	  o	  processo	  de	  adopção,	  mas	  
decidimos	  escolher	  uma	  medida	  de	  apoio	  a	  casais	  que	  queiram	  ter	  filhos	  e	  necessitem	  de	  
tratamentos	  de	  fertilidade.	  

Em	  suma,	  procuramos,	  com	  estas	  três	  medidas,	  que	  o	  saldo	  entre	  os	  nados	  vivos	  e	  nados	  
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mortos	  volte	  a	  ser	  positivo,	  conseguindo	  que	  Portugal	  volte	  a	  registar	  um	  crescimento	  
demográfico.	  

     

 

	  

	  

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

	  

1. Atribuição	  de	  subsídios	  aos	  casais	  que	  visem	  apoiar	  as	  despesas	  decorrentes	  da	  educação,	  

de	  tratamentos	  médicos	  e	  de	  vacinação	  e	  de	  transportes	  realizadas	  por	  cidadãos	  portugueses	  

até	  aos	  quinze	  anos	  de	  idade. 

	  

	  

2.	  Diminuir	  a	  taxa	  de	  desemprego	   jovem	  com	  a	  criação	  de	  postos	  de	  trabalho	  e	  de	  estágios	  

profissionais	  e	  com	  a	  realização	  de	  formação	  complementar.	  

	  

	  

	  

3.	  Apoio	  a	  tratamentos	  de	  fertilidade	  a	  pessoas	  que	  não	  tenham	  a	  possibilidade	  de	  o	  fazer	  e	  

que	  queiram	  ter	  filhos.	  

	  


