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“ A inflação em Portugal” 

Moção de Resolução Política ao XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista 

1º Subscritor: 

Carolina Figueiredo 

Ao XXIII Congresso Nacional da Juventude Socialista, 

Um dos grandes problemas que Portugal e mundo enfrentam é a inflação. De forma 
sucinta, podemos entender a inflação enquanto aumento generalizado dos preços. Ora, 
uma economia de mercado cada vez mais globalizada, os preços estão sujeitos a variações: 
uns sobem e outros descem. 

Convido-vos a fazerem a seguinte reflexão comigo: QUAIS SÃO AS CAUSAS PARA UMA 

INFLAÇÃO TÃO ELEVADA?. Desde os finais de 2021 que os preços têm vindo a aumentar 

consecutivamente e em junho do presente ano, estes chegaram aos 8.7%, este fenómeno 

deve-se essencialmente a três fatores: 

 como o apoios financeiros e fiscais que foram colocados na economia durante a 
pandemia, 

  subida intensa do preço da energia, provocada pela transição energética e 
agravada pela guerra da Ucrânia, que se reflete na subida do preço dos outros 

bens e serviços, 

 Política Zero-Covid na China e guerra da Ucrânia que causou uma rutura nas 

cadeias de abastecimento e, consequentemente, mais procura do que oferta. 

Aos níveis de inflação que vivemos hoje em dia, o impacto da mesma na vida dos Cidadãos 

pode ser bastante nocivo, pois começa a ficar incorporada nas decisões dos consumidores e 

decisores, que, porventura, irá criar perturbações grandes na economia. Significa isto que, por 

outras palavras, verificar-se-á uma redução do poder de compra dos consumidores, ou seja, 

com 5€ (cinco euros) os consumidores comprarão menos produtos hoje do que compraram 

ontem; e, por outro lado, os salários e rendimentos dos cidadãos não acompanham a subida 

astronómica dos preços. Tudo isto conjugado com o adiamento de decisões de investimento 

por parte das empresas, tendo presente que o contexto está mais incerto. 

Outro exemplo do impacto da inflação reflete-se nos jovens estudantes, que vivem atualmente 

um pesadelo para arrendar quartos de norte a sul do país. Em Lisboa, por exemplo, um quarto 

simples pode chegar facilmente aos 500€, por vezes, em condições desfavoráveis e 
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normalmente sem recibo, o que faz com que os jovens não possam concorrer ao complemento 

de habitação. 

 Também os Jovens que querem sair de casa dos pais para comprar/arrendar a sua 

primeira habitação acompanham este pesadelo. Segundo um estudo da Eurostat, 

atualizado no mês de agosto do presente ano, Portugal é o país em que os jovens 

portugueses saem mais tarde de casa dos pais. Este estudo revela ainda que a 

idade média, em que os jovens abandonam a casa dos pais se situa nos 33.6 anos. 

Por fim, gostaria de dar o meu contributo com duas medidas :A luta pela propina 

zero deve continuar de modo, a  que os estudantes tenham mais recursos para 

prosseguir a sua vida académica; 

 Criação de bolsas de custos controlados para compra ou arrendamento;  

 Criação de mais apoios do género da porta 65 que existem mas não são suficientes, 
face às necessidades existentes. 

 
 
 
 
 
 

Braga, 17 de dezembro de 2022 
 

Carolina Rodrigues de Figueiredo 
Vice-presidente da concelhia de Tomar 


