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 de São Miguel
Círculo: Santarém
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Como sabemos, nos dias de hoje, devido ao aumento da esperança média de vida, a
sustentabilidade do fundo da segurança social está posta em causa. Para ultrapassar este
problema será inevitável o aumento da idade de reforma, como atualmente previsto. Para
contornar o descontentamento por parte dos mais velhos que são obrigados a permanecer
mais anos no ativo, é importante criar programas que visem promover uma passagem para a
reforma com mais qualidade e que seja de alguma forma sequencial. Sabendo que os
sucessores do seu posto de trabalho provavelmente serão jovens é importante promover o
contacto entre mais velhos e jovens como forma de partilha de experiências.
Podemos ver também que a realidade que nos rodeia está em constante alteração. A
globalização transformou completamente o mundo como o conhecíamos.
De facto, hoje o mundo encontra-se “ligado” promovendo o contacto e a troca de
experiências entre culturas. Um dos programas que facilitou a cooperação e mobilidade dos
jovens foi o programa Erasmus. Do mesmo modo percebemos também que projetos como
este seriam essenciais num mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo.

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

1. Que um possível aumento da idade de reforma não seja vinculativo, isto é, seja dada a
possibilidade ao reformado de escolher se se aposenta aos 67 anos e recebe a sua pensão
sem qualquer penalização, aos 65 anos e sofre uma penalização na reforma ou deixa o seu
posto de trabalho aos 65 anos, permanecendo por mais 2 anos a dar estágios práticos a
jovens interessados a vir exercer uma profissão na área ou áreas nas quais o reformado
trabalhou. Para evitar uma afluência extrema de reformados, seria criada uma entidade que
controlaria o empenho dos reformados neste projeto. Com formadores dedicados teríamos
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também jovens mais interessados o que permitiria um aumento do seu aproveitamento
escolar, para que o objetivo da medida pudesse ser atingido: jovens bem preparados para um
mercado de trabalho cada vez mais exigente e competitivo.

2. A criação de um programa que tenha como objectivo apoiar a movimentação de jovens
trabalhadores, permitindo-lhes saírem das suas empresas e estagiarem noutras empresas no
estrangeiro. Assim, seriam criados protocolos entre as empresas, à semelhança do que
acontece atualmente com os estabelecimentos de ensino superior. O estágio em empresas
estrageiras iria dotar estes jovens de novas capacidades e conhecimentos e, ao mesmo
tempo, “semear” neles um sentido empreendedor, sentido este que é fundamental para que
os jovens sejam capazes de criar o seu próprio emprego. Este programa seria financiado com
fundos comunitários, à semelhança de muitos outros já existentes.

3.

