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: Secundária de Fafe - Agrupamento de Escolas de Fafe
Círculo: Braga
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Somos um povo em riscos de extinção. O envelhecimento da nossa população aumenta a um
ritmo acelerado e incontrolável. Registamos há vários anos um índice sintético de
fecundidade que não assegura a renovação de gerações.
Segundo o Instituto Nacional de Estatísticas (INE), a taxa de desemprego entre os jovens subiu
em Portugal para 23,4% no terceiro trimestre do ano, o que se traduz em 99 mil cidadãos com
menos de 25 anos sem trabalho.
Com esta situação dos jovens face ao mercado de trabalho, não conseguiremos aumentar a
natalidade, ou seja, reverter o processo de envelhecimento da população portuguesa.
Este constitui um dos grandes flagelos da nossa sociedade atual, que acabará por ter
consequências muito nefastas no futuro a muito curto prazo, em termos económicos, sociais
e culturais.

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

1. Implementação de estágios em contexto real em todos os cursos superiores, de forma a
fazer a ligação entre a vida académica e a vida laboral com vantagens quer para o estagiário
quer para a entidade promotora do referido estágio.

2. Nos processos de selecção para uma nova vaga de emprego dar preferência a jovens com
idade igual ou inferior a trinta anos, sendo compensadas as entidades empregadoras
beneficiadas com a isenção das taxas sociais caso se trate do primeiro emprego, e cinquenta
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por cento dessas nos restantes casos.

3. Compensar as empresas que contratem jovens para um período de transição com vista à
substituição de trabalhadores com idades entre os sessenta e os sessenta e cinco anos e que
tencionam reformar-se, sendo vinte e cinco por cento do salário dos jovens contratados
suportado pelo Estado.

