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Identificação da Escola: Escola Secundária de Pinheiro e Rosa
Círculo: Faro
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

“Portugal é atualmente o sexto país mais envelhecido do mundo; e em quarenta anos passou
de país com maior taxa de natalidade da Europa para um dos países com a taxa de natalidade
mais baixa.”
Notícia-LUSA
Em Portugal, o indicador mais importante do crescimento demográfico, a natalidade, a cada
ano que passa atinge valores mais baixos. Poderia pensar-se que é algo positivo, mas quem
conhece a história da sociedade portuguesa sabe que não é assim, pois a descida da taxa de
natalidade não permite alcançar o índice de renovação de gerações, o que leva
progressivamente a um dos maiores problemas do nosso país: o envelhecimento da
população.
Para além deste problema, que parece não ter retorno, a emigração, ao contrário da
imigração, tem aumentado intensamente nos últimos anos e isso resultou numa diminuição
da taxa de população ativa, aquela que carrega a economia do nosso país. Uma vez que cada
vez é maior o número de jovens que tende a emigrar, é vital encarar de frente a real situação
demográfica do nosso país. Nós queremos lutar contra esta tendência e levar Portugal de
volta aos seus “verdes anos”, mas sem nunca esquecer a população mais idosa, que comporta
os originais e verdadeiros valores, e que tanto contributo deu à sociedade portuguesa.
Pretendemos uma reflexão sobre a relação sempre tensa entre o Estado (na sua produção de
políticas sociais e medidas político-legislativas) e os efeitos da sua ação no âmbito das
relações sociais em contextos de trabalho, de formação e de educação. Juntamente,
apelamos à revisão da nossa sociedade, porque apesar da existência de leis, textos e
mediáticos discursos, a equidade social não é assegurada; a participação ativa do cidadão na
sociedade encontra ainda numerosos obstáculos pela frente e, pior que tudo, a educação não
é garantida pela instituição que a deveria assegurar! O Estado deveria reunir forças para
conceder as condições necessárias ao funcionamento correto da sociedade que gere e a
respetiva qualidade de vida.
Por tudo isto, reivindicamos este direito, que é nosso, exigimos mais e melhor pelo nosso
país.
Nós temos uma responsabilidade para com o nosso país. O nosso país deverá ter uma
responsabilidade para connosco
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Garantir uma maior igualdade de oportunidades no ensino
Uma vez que a educação é a base fundamental para o desenvolvimento de um país,
reivindicamos que o estado, através do seu poder, deve assegurar a formação e a qualificação
da população. Ou seja, o estado ao estimar os custos de um aluno com a sua formação (seja
nos 1º,2º,3º ciclos ou no ensino secundário) certamente que verá números exorbitantes, isto
só em manuais escolares. O estado, que pouco comparticipa na ajuda às despesas da
educação, deve ser o primeiro a assumir que a indústria livreira não pode ser privilegiada em
detrimento do ensino por um objetivo meramente lucrativo. Tanto a reutilização dos manuais
escolares como a sua venda a baixo custo são soluções que são justas para os alunos e para o
ensino em geral.

2. Mais facilidades e apoio à maternidade e promoção da igualdade de género.
Com esta medida, nós queremos dar oportunidade às famílias de ter e criar os seus filhos com
a possibilidade de perspetivar boas condições de vida e um futuro promissor através da
revisão e da distribuição mais equitativa dos abonos e das ajudas financeiras, da criação de
mais facilidades, conforme a necessidade das famílias. A essência desta medida é a promoção
de uma maior consciencialização acerca do papel da maternidade e da mulher na sociedade
portuguesa, pela população, pelo estado e pelas empresas. Permitindo a garantia do seu
posto de trabalho, ações de articulação entre o trabalho e a família, como por exemplo a
flexibilização de horários, são ações que contribuem para a resolução de uma das maiores
causas da crise demográfica no nosso país.

3. Promover o envelhecimento ativo e potencializar as regiões deprimidas.
Sendo os idosos um grupo que tem tendência para crescer nos próximos anos, devemos
investir no envelhecimento ativo, pois desta forma iremos aumentar a inclusão dos idosos na
sociedade. Ao proporcionarmos-lhes um papel mais ativo, estes podem dar o seu contributo
junto da população, poupar na despesa inerente à saúde e através de diálogos
intergeracionais, partilharem a sua vasta experiência. Para isto, pretendemos promover o
voluntariado sénior e dinamizar o interior do país, através de incentivos para a criação de
centros, empresas, locais de lazer para todos, de modo a potencializar esta zona do país e
abrir oportunidades para todos contribuírem para a solução da crise demográfica que este
país atravessa atualmente.
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