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 D. Manuel I - Beja
Círculo: Beja
Sessão: Secundário

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

Os problemas com a demografia têm vindo a ganhar cada vez mais importância, já marcam muito
os problemas que nos tocam no dia- a- dia e, segundo o que nos apercebemos, ainda serão mais
intensos quando formos adultos e procurarmos iniciar uma profissão.
Os aspetos referidos, emigração, natalidade e envelhecimento, são as três forças principais deste
processo. Com inter-relação entre si, avizinha-se uma intensificação dos impactos de cada uma.
A globalização, a facilidade de circulação de recursos devido à competividade e aos processos de
integração económica, a generalização dos intercâmbios formativos abrem oportunidades de
saída /entrada no país. Mas também a pobreza em algumas regiões e a facilidade de contactos
empurram para outro tipo de Migrações.
As dificuldades económicas, a distância casa/emprego, e as mudanças de valores reduzem
continuadamente as taxas natalidade, por outro lado, o desenvolvimento da medicina e a
melhoria de vida possibilita um crescimento sustentado da longevidade.
Os países da E.U. sentem com maior intensidade alguns dos problemas daqui resultantes:
- Como países desenvolvidos, registam taxas de natalidade baixíssimas e elevada esperança média
de vida. O envelhecimento está conduzir à rotura os sistemas de segurança social e está a
envelhecer a sociedade.
- A criação do Mercado Único facilita/estimula a fluidez dos recursos humanos dentro do espaço
europeu, mas nem as estruturas sociais, nem as estruturas de habitabilidade ou de valores estão
preparadas para funcionar dessa forma.
A Europa do sul (Portugal, Espanha, Itália…) estão numa zona de fronteira entre países ricos e
países pobres. Alguns casos, como Portugal têm relações históricas com países pobres o que
facilita a entrada em massa de surtos migratórios.
Como cidadãos europeus cabe-nos o papel de procurar entender os fenómenos para tentar
encontrar formas de regular as situações sem por em causa os princípio de liberdade e defesa dos
direitos humanos, como sempre foi a orientação dos regimes democráticos que caracterizam a
Europa.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1- Um campo de medidas seria no sentido de facilitar a integração de migrantes na
nossa sociedade o que abrange desde medidas legislativas de elaboração e controle dos
contratos de trabalho, até a medidas de não descriminação na sociedade (arrendamento de
casas, uso de língua materna, aprendizagem da nossa língua etc.). Outra forma de
intervenção seria ao nível formativo, com a integração nos currículos escolares de temas e
atividades que conduzam à divulgação/valorização das culturas de origem das comunidades
migrantes.

2- Outro vasto campo de intervenção é no combate ao envelhecimento, pela redução do peso
dos idosos na sociedade.
Promover o envelhecimento ativo poderá reduzir os custos sobre a segurança social por isso,
intervir com planos de prevenção da saúde, principalmente a saúde Psicológica e procurar
forma de ocupação possível de pessoas ainda com alguma vitalidade, antes de passarem à
inatividade profissional completa. Procurar ainda formas de desenvolver a autonomia dos
idosos até ao limite possível.

3- Outra medida importante de combate ao desequilíbrio ativo/inativo é procurar inverter a
tendência de decréscimo da % do ativos no total.
Para isso é importante o reanimar da natalidade o que exige valorização das pessoas e
encontrar formas da sociedade, em geral, comparticipar mais nos custos de
criação/formação de um ser humano. Como isto são mudanças muito lentas é preciso
urgentemente reter os jovens que vão sendo formados por isso é preciso medidas de
emprego/integração no mercado de trabalho dos jovens que terminam os cursos. Estágios,
incentivos aos empregadores, formação e apoio financeiro à criação do próprio emprego são
algumas possibilidades.

