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 de Alves Redol
Círculo: Lisboa
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Em 2013, entre 100.000 a 120.000 portugueses passaram a fronteira com destino aos mais
diversos países do Mundo, na esperança de encontrarem aquilo que no seu país não têm:
possibilidade de ter uma carreira, possibilidade de constituir família, possibilidade de
trabalhar no que estudaram durante anos a fio, enfim, possibilidade de ter uma vida.
Ao negar estas possibilidades, Portugal enfrenta a maior exportação de massa cinzenta da sua
sociedade, alguma vez registada: são números superiores aos registados nos anos 60 em que
a ditadura e a guerra eram uma realidade.
O mais preocupante prende-se, no entanto, nas diferenças que se encontram entre estes dois
momentos da diáspora portuguesa. Ao contrário do que acontece nos anos 60, hoje em dia
quem sai são recém-licenciados, jovens que todo o país se esforçou por educar e instruir, e
que agora saem aos milhares para construir uma vida lá fora, deixando o país ao abandono,
sem dinamismo, sem pais para terem filhos, sem filhos para cuidarem dos pais, que os veem
partir enquanto o país fica deserto, sem filhos nem netos para o fazerem crescer com eles,
para dar novo espírito a este Portugal, cada vez mais envelhecido e moribundo.
Um dos maiores puzzles a resolver em Portugal é o futuro da Segurança Social, que assim se
vê sobrecarregada, pois sem a renovação da população ativa, dificilmente se pagam os apoios
à inativa, nomeadamente as reformas dos mais velhos, que graças aos progressos da
medicina desmistificaram já a barreira da 4ª Idade, aumentando os encargos do Estado que se
vê na perspectiva de deixar de conseguir pagar o cada vez maior número de reformas e
pensões.
Ora, todo este conjunto de circunstâncias está a asfixiar o país, e como tal é preciso agir em
várias frentes.

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

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.

1. Criação de incentivos às empresas que adotem o regime de trabalho de jornada contínua,
contratação a tempo parcial ou através de tele-trabalho.

2. Benefícios fiscais às empresas que promovam a construção ou a criação de
cresches/lactários/infantários para utilização por parte dos seus funcionários, funcionando
em horários alargados.

3. Novas oportunidades para as áreas rurais/regiões do interior, de forma a atrair população
para repovoar essas regiões, desenvolvendo projetos de incentivo ao desenvolvimento do
turismo rural e da recuperação da identidade das regiões através da gastronomia ou
produção de artesanato.

