Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

	
  
Identificação da Escola: Colégio São Martinho
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

	
  
	
  

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)
	
  
1- Criação de indústrias de transformação de produtos naturais, autóctones de diferentes
regiões de Portugal (mel, produtos do mar, produtos da floresta...) e, simultaneamente ,
criação de cursos e fomento de investigação em torno dos referidos produtos. Por um lado,
esta medida leva à criação de postos de trabalho na área da produção, contribuindo para a
diminuição das importações. Por outro lado, a 2ª parte da medida visa promover a pesquisa
em torno de alguns problemas com que os produtores se debatem. Por exemplo, há pouco
tempo

vespas de origem asiática entraram no norte de Portugal e estão a destruir a

população de abelhas, se se investigar acerca deste problema poder-se-á encontrar uma
solução que garanta a continuação do funcionamento desta actividade económica.
2- Reorganização da rede de ensino: As universidades podem ser livres de terem os cursos e
o número de vagas que quiserem, mas o Estado só deve financiar os cursos e o número de
vagas com base no conhecimento de que o país necessita. Pode até parecer uma medida
perversa, mas, afinal, qual é o objectivo do estado financiar um curso quando o mercado de
trabalho está sobrelotado com recém-licenciados na área do mesmo?
A tendência é esta mão-de-obra qualificada procurar trabalho fora de Portugal.
Em contrapartida, o Estado deve fomentar cursos profissionais e cursos de ensino superior
nas áreas mais carenciadas.
3- Mecanismo de saída para a reforma conjugado com a inserção na vida ativa:
A reforma não deve ser repentina, mas sim progressiva, o que vai ajudar os jovens, para além
de ajudar os idosos.
Em vez da reforma ser aos 65 anos, a reforma deve ter ínicio entre os 62 e os 70 anos, por
exemplo. Durante os 62 e os 70 anos os idosos só trabalhavam durante metade do tempo, e
durante esse tempo ensinavam os jovens a desempenhar determinado cargo. Durante a outra
metade do tempo, os jovens desempenham o cargo que os seus mentores lhes ensinaram,
não prejudicando as empresas.
Assim, os idosos teriam um início de reforma progressiva, o que seria mentalmente melhor
para os idosos, e melhor para os jovens porque são inseridos mais rapidamente e mais
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facilmente no mercado de trabalho, diminuindo a taxa de desemprego nos jovens.

	
  
	
  
Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)
	
  
1. Criação de indústrias de transformação de produtos naturais, autóctones de diferentes
regiões de Portugal (mel, produtos do mar, produtos da floresta...) e, simultaneamente ,
criação de cursos e fomento de investigação em torno dos referidos produtos.

	
  
	
  
2.	
  Reorganização da oferta de ensino superior, com financimanento ligado à empregabilidada
	
  
	
  
	
  
3.	
  Mecanismo de saída para a reforma associados à inserçãodos jovens na vida ativa.
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