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:Colégio Rainha Dona Leonor
Círculo: Leiria
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Enfrentamos hoje dias muito difíceis. A par uma crise de valores, os portugueses vivem uma
clara crise económica com consequências muitas vezes dramáticas: o desemprego, o quase
desaparecimento da classe média e o aumento dos cortes por parte do Estado influenciam a
população na tomada de decisões. As muitas vicissitudes de um país em crise, empurram as
famílias para novas realidades e, a esperança num futuro melhor, para além de aumentar os
valores da emigração jovem, deixa o país entregue a uma população mais envelhecida que,
a curto prazo se torna dependente e sem renovação.
As nossas medidas estão diretamente associadas a estas escolhas no âmbito da baixa taxa
de natalidade, em que as pequenas famílias não têm possibilidades financeiras de se
expandir, não tendo filhos, ou ficando apenas pelo primeiro, tal afeta o envelhecimento da
população e compromete o futuro das gerações; outro tópico é a forte taxa de emigração
em que muitos desempregados licenciados, ou não, vêm-se obrigados a deixar o seu país
para poderem trabalhar e sustentarem-se a si e às suas famílias, o que provoca uma perda
notável de mão-de-obra no país de origem. Outro tema retratado nas nossas medidas que
tal como a natalidade é um problema que afeta a União Europeia é o envelhecimento da
população, tal acontece devido ao aumento da esperança média de vida e devido à fraca
natalidade, este problema tem várias consequências para a economia do país,
nomeadamente uma baixa taxa de atividade, uma grande despesa no pagamento das
reformas e um decréscimo dos descontos feito pelos ativos.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)
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1.
Atrair população estrangeira para o nosso país, promovendo o turismo, nomeadamente
sénior, intentando manter e criar novos postos de trabalho.

Divulgar a imagem de Portugal, de forma a que se consiga atrair população estrangeira
essencialmente idosa, nas épocas mais baixas do ano, conseguir-se-ia criar emprego tanto
para os mais jovens (em áreas como a restauração, marketing, …), tanto para a população
ativa desempregada com quarenta ou mais anos (que em Portugal é considerada "velha"
para trabalhar, mas demasiado "nova" para se reformar); estes últimos ficariam então
encarregues de fazer, por exemplo, de guias turísticos (mas de forma inovadora, recriando
épocas históricas específicas, no caso de algum monumento histórico). Desta forma, iria
existir a criação de emprego, permitindo que a população, de várias faixas etárias, pudesse
exercer uma profissão em Portugal, não sendo necessário o recurso à emigração.

2. Oferta de trabalho a desempregados, com direito a subsídio de desemprego, em
hospitais, centros de dia e lares de idosos da rede pública.
Uma das soluções para a população que se encontra desempregada e a receber subsídio de
desemprego é o trabalho em lares, centros de dia ou hospitais. Esta população
desempregada poderia também ajudar na construção e manutenção destes espaço,
usufruindo ainda de formação especializada. Já os centros de dia e lares, seriam também
autosustentados com a reforma total aou parcial do idosos.

3.
Atribuir um cheque de oferta , a ser descontado no comércio local, a todas as famílias que
aumentem o seu agregado familiar.
Cada município (representando o estado) procedia à atribuição de um cheque de oferta, a
todas as famílias que vissem o seu número de elementos aumentado (cheque atribuído pelo
nascimento de um filho); e esse cheque só poderia ser utilizado em lojas de comércio local.
Assim, tanto as famílias que se quisessem expandir, tanto o comércio local iriam ser
apoiados e incentivados: as famílias, porque iriam ter um auxílio na compra dos bens
essenciais para o bebé ( e sendo incentivadas a ter mais filhos) e as lojas do comércio local,
que iriam ver os seus produtos serem vendidos, obtendo mais lucros e podendo,
posteriormente, expandir-se.
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