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:Colégio Santo André
Círculo: Lisboa
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Em austeridade acentuada, Portugal vive tempos difíceis para todas as classes sociais, assistese a uma crise demográfica. Somos o quinto país da Europa com mais baixas taxas de
natalidade. Um dos piores do mundo. A esta crise de natalidade veio juntar-se outra: a da
emigração. As razões da emigração conhecemos bem: um desemprego acentuado, um país
que convida os jovens a emigrar, um quadro laboral ou instável ou inexistente. Por outro lado,
com a atual conjuntura económica verificamos também que o país está igualmente a perder
imigrantes. Há assim, menos pessoas a entrar, por um lado, e mais imigrantes a optarem por
regressar aos países de origem, por outro.
O efeito conjunto da diminuição das taxas de natalidade e o declínio da taxa de
mortalidade (consequência dos progressos na área da saúde) tem levado a um fenómeno
também preocupante, o envelhecimento crescente da população, realidade que poderá pôr
em causa o crescimento da economia portuguesa. Tudo isto coloca a economia em
dificuldades financeiras e faz emergir um sentimento de receio das gerações mais novas face
ao futuro.
É nesta linha de reflexão que os alunos, do Ensino Secundário, no curso Línguas e
Humanidades e Ciências Sócio Económicas, do Colégio Santo André debateram,
essencialmente na disciplina de Geografia A, sobre os problemas detetados e as medidas para
os colmatar. Pois os erros do presente pagam-se no futuro!

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

1. Reforço de cursos técnico-profissionais.

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.

2. Diversificar as ofertas turísticas promovendo regiões que atualmente são menos
procuradas.

3. Criar condições favoráveis ao investimento direto estrangeiro.

