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

Identificação da Escola: Agrupamento de escolas nº2 de Serpa
Círculo: Beja
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Somos diariamente assombrados com notícias de jovens que abandonam o nosso país à
procura de uma vida melhor, consequentemente apenas os idosos se mantem no país e
infelizmente nem sempre com as melhores condições. Tudo isto contribui para a diminuição
da natalidade que se verifica atualmente, por isso, pensamos que as medidas apresentadas
poderão funcionar como pequenas propostas, que somadas a outras, poderão contribuir para
escapar a esta “bola de neve”. Vamos dar razão a quem nos considera um país desenvolvido,
parar de pôr “panos quentes” em cima da crise e tomar o problema pelas “rédeas”
melhorando as condições de vida e investindo para “colher os frutos”, no futuro, que,
esperamos, ser promissor. Se temos uma cultura tão rica porque é que nós temos de ser tão
pobres?

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

1. Natalidade - Uma mulher que tenha sido mãe recentemente, terá direito a seis meses de
licença de maternidade, com pagamento do salário a 100%, pelo respetivo meio empregador;
a divisão dos restantes três meses de licença com o pai será facultativa. Assim nos primeiros
dois anos de vida da criança a mãe verá o seu horário de trabalho semanal reduzido de 40
horas para 30 horas. Em simultâneo e visando aumentar a natalidade propõe – se uma
revisão e restruturação sobre os abonos atribuídos a cada filho, criando – se assim uma
correlação entre o subsidio de cada filho e o número de filhos do casal. Assim o segundo filho
receberá um maior incentivo por parte do estado do que o primeiro e assim sucessivamente
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2. Portugal é amplamente reconhecido pelo sol, praias, gastronomia, herança cultural e
patrimonial. Consideramos que estas vertentes não estão a ser suficientemente exploradas e
que deverão ser objeto de maior atenção. No que respeita ao reconhecimento internacional
do nosso país neste setor, o mesmo deveria ser “Promovido”, como um Todo em vez de se
criar uma constante competição entre regiões, valorizando – se apenas certas zonas do país.
Para concretizar esta ideia: Defesa do interior na mesma proporção em que são protegidos
outros espaços, enfatizando o turismo rural e as potencialidades de cada região. Um novo
tipo de turismo (fuga à cidade, ao ruido, à rotina, à industrialização, ao stress).Promoção dos
produtos regionais (vinhos, azeites, cortiça, património local e regional).

3. Criação de Centros de cuidados paliativos. Pretende -se promover a empregabilidade de
jovens recém-licenciados (fisioterapeutas, enfermeiros, médicos), bem como outro tipo de
funcionários ligados a este tipo de trabalho. Com esta proposta não só encontrávamos
solução para questões ligadas ao desemprego, bem como melhorávamos a qualidade de vida
de quem já tanto deu à sociedade e que tem como olhar final, o abandono. A administração
destes centros passaria pela gestão camararia, como forma de consolidar o reforço do poder
local, que, com parcerias realizadas quer a nível estatal, universidades locais e empresas
diversas (empresas de limpeza, confeção de alimentos entre outras), combateriam em
conjunto o flagelo do desemprego, dando empregabilidade e dignidade a quem é facilmente
esquecido quando deixa de ter utilidade.

