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 Severim de Faria
Círculo: Évora
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Não há muito tempo atrás, Portugal era dos países mais jovens da Europa. Contudo,
atualmente é um dos que está a envelhecer mais rapidamente, devido essencialmente à
diminuição da natalidade, ao aumento da emigração e ao aumento da esperança média de
vida.
A diminuição da natalidade deve-se principalmente aos encargos primários com o bebé e
mais tarde com a educação, nomeadamente no que toca a comida, roupa, propinas, despesas
de saúde, entre outros. Um outro fator que também contribui para este decréscimo é o facto
de as pessoas cada vez casarem mais tarde, visto que a maioria não quer constituir família
enquanto não estabilizar a sua vida profissional, correndo o risco de, ao esperar tanto tempo
para ter filhos, a fertilidade do casal diminua. Também há uma maior consciência dos jovens
em relação aos métodos contracetivos e a mulher moderna acaba por preferir seguir uma
carreira a conceber uma família. Os horários laborais são cada vez mais extensos e
incompatíveis com as necessidades dos filhos.
Em contraponto, o aumento da emigração é provocado pela saída dos jovens formados; isto
deve-se aos baixos salários em Portugal e aos cortes que têm sido implementados, bem como
ao desemprego, e ao facto de as mulheres não receberem o devido valor ao distinguirem os
diferentes empregos por género, impedindo assim uma igualdade laboral que já nem devia
constituir uma questão determinante.
Com salários superiores no estrangeiro, e melhores condições de vida, por vezes as pessoas
optam por sair e construir família lá fora, ficando o nosso país com cada vez menos jovens
aptos para trabalhar, com menos mão-de-obra especializada, que leva a uma diminuição nos
descontos para o Estado e, consequentemente, a uma falta de fundos para pagar as reformas
de toda uma geração de trabalhadores.

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.
Aperfeiçoar os apoios aos agregados familiares como, por exemplo, ajustando os
preços das necessidades básicas (água, luz e gás) consoante o número de elementos de cada
família. Esta medida incentiva os casais a terem mais filhos.

2.
Incentivar a exploração do setor primário com a criação de melhores apoios
financeiros, de modo a que ocorra uma renovação dos métodos utilizados; fomentar o
aparecimento de associações recreativas de agricultores e pescadores, para que ocorra uma
maior entreajuda ao nível da maquinaria, em que se disponibilizariam o(a)s
utensílios/máquinas por um certo período de tempo, sendo os encargos económicos
(combustível/manutenção) divididos por todos os associados; disponibilizar uma formação
profissional aos agricultores/pescadores de metereologia, utilização das novas tecnologias,
entre outros. Portugal é um país boas condições climatéricas e com uma maior zona
económica exclusiva; é dos poucos que se pode orgulhar de ter atrações turísticas variadas.

3.
Adaptar o custo das propinas aos rendimentos e despesas dos agregados familiares,
por exemplo, quanto mais filhos um casal tem menor seria o preço das propinas; contruir e
restaurar as residências de modo a promover um maior poder de escolha dos cursos por
parte dos estudantes e uma maior interação entre os universitários; a seleção dos estudantes
a ocupar estas residências não deveria ter apenas em conta os vencimentos dos progenitores;
os antigos alunos dessas universidades poderiam juntar-se e formar associações lucrativas,
onde os fundos angariados revertiriam para as despesas da universidade; algumas empresas
deveriam apostar na formação dos jovens, oferencendo-lhes bolsas permanentes e quem
sabe, mais tarde, garantir-lhes um posto de trabalho; por fim, criar apoios à investigação
cientifica.

