Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Secundária Gonçalo Anes Bandarra
Circulo: Guarda
Sessão: Secundário

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

PREÂMBULO:
'Crise', a palavra com a qual mais nos deparamos nos dias de hoje.
Pode ser entendida como problema sem solução, ou, em oposição como momento de
mudança, de oportunidade.
Neste momento, Portugal é o sexto país do mundo com menor natalidade e o quarto com
maior população com idade superior a 65 anos.
Neste ‘Inverno Demográfico’ as perspectivas de renovação geracional estão postas em causa,
o que vai gerar desequilíbrios no mercado de trabalho e nos sistemas de financiamento de
segurança social com a diminuição do número de contribuintes líquidos e o aumento dos
beneficiários associados ao sistema de reformas e pensões.
A escassez de oportunidades do mercado de trabalho, faz com que a solução seja a emigração
especialmente para os mais jovens na linha do que tem sido a nossa tradição nacional.
A ‘sangria’ da nossa juventude mais qualificada (novidade em relação a outros momentos
emigratórios), despoja o nosso país de perspectivas de futuro baseado num cenário de
qualidade e inovação.
Se por um lado não podemos combater este movimento de saída, devemos assegurar que aos
nossos potenciais emigrantes seja fornecida informação fidedigna minorando eventuais
problemas de adaptação e segurança na sua ‘aventura’ extra portas.
Com o aumento da população idosa e retirada do mercado de trabalho, existe a tradição de
não aproveitar o ‘saber adquirido’ ao longo da vida na ajuda à geração mais jovem, muito
particularmente na implementação de actividades de empreendedorismo a que tanto se
apela nos dias que correm.
O debate e a cooperação intergeracional mais do que uma necessidade é um imperativo.
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Medida 1 (Justificação)
Sabendo que existe um défice de informação na população emigrante sobre as condições de
vida e de trabalho nos países de destino que pode levar a situações de desequilíbrio,
propomos:

Medida 2 (Justificação)
Sabendo que Portugal apresenta atualmente uma das mais baixas taxas de nataliadde do
mundo pondo em causa a renovação geracional, propomos:

Medida 3 (Justificação)
Sabendo que existe um desaproveitamento da experiência e 'saber' da população mais idosa,
não aproveitando a 'mais-valia' que estes podem proporcionar aos mais jovens, propomos:

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

1. Implementar um sistema de informação sobre a realidade sócio-económica dos países de

destino dos emigrantes portugueses..

2. Implementação/incremento de políticas de apoio à natalidade..

3. Incentivar a cooperação intergeracional de forma a aproveitar o potencial de ‘saber’ de que
os mais idosos são portadores.

