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: Escola Secundária com 3º Ciclo do Ensino Básico Dra. Laura Ayres
Círculo: Faro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Argumento da medida 1:O Parlamento dos jovens propõe-nos este ano uma tríade emigração, natalidade e envelhecimento - ora, se atentarmos na justaposição destes
conceitos perceberemos que elas nos remetem para uma leitura falaciosa, a de que estes
conceitos constituem os vectores de um mesmo problema: a baixa de natalidade conduz ao
envelhecimento e, por sua vez, a falta de jovens leva a menos produção de riqueza,
desaceleração da economia, com a consequente perda de emprego, e com o desemprego
regressa a sangria demográfica da emigração.
As soluções para estes problemas pecaram, no nosso entender, porque foram pontuais e
desarticuladas: subsídios e abonos, maiores regalias, abertura de creches, etc., tudo isto
medidas improdutivas. As estatísticas comprovam que, quando foram aplicadas a natalidade
não aumentou.
Assim, parece-nos que a medida a propor deveria ser aquela que permitisse uma mudança de
fundo, duradoura, ainda que algo morosa: uma mudança de mentadlidade.
Desde o século XVIII que a Europa controla a natalidade, ora, se a mentalidade for alterada, os
restantes problemas poderiam encontrar o seu término.
Como fazê-lo? Em primeiro lugar através da educação, dos programas escolares, auxiliada
pelos meios de comunicação de massas, da formação das pessoas e da Sociedade Civil (e isto
é possível, vejamos o exemplo do que tem sido feito ao nível do racismo: na década de 60
Luther King era assassinado por lutar pelos direitos dos negros, no mesmo país em que
volvidos menos de 50 anos, é eleito um presidente negro).
Argumento da medida 2: Esta alteração da mentalidade deveria ser feita também ao nível da
solidariedade: a Europa não deve apenas limitar-se a um discurso defensor da solidariedade e
dos direitos humanos, mas tornar-se verdadeiramente solidária. E sê-lo, efetivamente, é ser
recetiva à renegociação da dívida dos países do sul e baixar os seus juros, pois só isto
permitiria uma melhoria da economia, a subsistência do Estado Social e a consequente
diminuição do desemprego.
Argumento da medida 3: Finalmente, defendemos a criação de emprego através da redução
de impostos. A diminuição destes permitiria estimular as empresas portuguesas a manterem
os seus negócios registados em Portugal, de modo a que fosse possível desenvolver uma
economia mais competitiva, criando postos de trabalho, devidamente remunerados, em
função das qualificações profissionais.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Mudança de mentalidade.

2. Renegociação da dívida dos países do sul e baixar os seus juros.

3. A criação de emprego através da redução de impostos.

