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:Escola Profissional Profitecla (Guimarães)
Círculo: Braga
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Todos os portugueses sabem que a crise demográfica é um reflexo dos tempos modernos,
onde invariavelmente as experiências de vida são ímpares, mas existe uma explicação
homogénea para a explicação da crise demográfica em que Portugal se encontra num estado
absorto. Essa explicação são os níveis alarmantes de desemprego que empurra a nossa
economia para uma estagnação e, consequentemente para um envelhecimento progressivo
dos grupos etários.
Às vezes, o desemprego é um resultado da avançada tecnologia, como computadores
ou da robótica, que substitui as tarefas do trabalhador com máquinas. Se os trabalhadores
não souberem reciclarem-se, eles podem não ter as habilidades necessárias para conseguir
um novo emprego. Isso é conhecido como o desemprego estrutural.
O desemprego também pode ser causado pela terceirização do trabalho, quando uma
empresa se move ou se desloca para outros centros de ligação; isto é para outro país onde os
custos sobre o trabalho são mais baratos. Atualmente, o desemprego em grande escala é
causado pela demanda desenfreada pela maximização dos lucros, em oposição às perdas de
mercado, o que geralmente acontece durante a fase de recessão do ciclo de negócios.
Assim sendo, por tudo o que foi dito, consideramos que este flagelo do desemprego é
o motor de combustão para agravar a crise demográfica portuguesa, e como tal queremos
combatê-lo. Só assim poderemos dar um novo impulso à economia, e solucionar o problema
do envelhecimento e da diminuição da taxa de natalidade.

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

1. Combater a falta de adequada industrialização pela criação de tecnologia de ponta, que a
nosso ver pode ser solucionada pela criação e financiamento de laboratórios em todas as
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escolas secundárias e universidades para prolificação de projetos inovadores que fomentem o
emprego e a empregabilidade dos nossos jovens.

2. Desenvolvimento do capital humano entre género; uma vez que uma das consequências
para a quebra das taxas de natalidade deve-se à pouca adjutória dos horários de trabalho e de
assistência à saúde e à educação por parte das Entidades patronais que não sabem discernir e
promover um diálogo assertivo com os funcionários do sexo feminino para encontrar não só
soluções económicas mas, igualmente, sociais com o objetivo de combater a crise
demográfica e em repercursão a quebra do consumo.

3. Diminuir o alto custo do dinheiro através da criação de cheques renda, em vez de agravar a
saúde financeira dos trabalhadores com diminuição dos seus rendimentos, mas ajustando os
salários com alternativas económicas, que possibilitem aos cidadãos, em determinados
setores definidos pelo Estado, poderem usufruir da compra desses bens sem terem que os
comprar unicamente pelo capital: a moeda.

