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 de Gondomar
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A diminuição da população ativa qualificada apresenta-se como um dos problemas a sanar,
na medida em que, consideramos que o crescimento do ensino superior em Portugal
impulsionará a diversificação do perfil social dos indivíduos que acedem a este nível de
escolaridade. O alargamento aqui implicado tenderá a favorecer a qualificação
socioprofissional dos jovens. Consideramos, pois, que a melhoria dos padrões educacionais
da população ativa portuguesa, em parte sustentada na evolução positiva da oferta deste
patamar de ensino, é um dos primeiros desafios nacionais na procura ativa de um aumento
da competitividade em relação aos restantes membros da União Europeia.
Por outro lado, as consequências nefastas da emigração têm-se evidenciado em Portugal e,
nesse sentido, urge implementar uma política que promova o desenvolvimento da natalidade
e a fixação de jovens casais, uma vez que são os mais jovens a sair do país em grande número.

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

1. Incentivo ao ingresso no ensino superior através de uma conta poupança diretamente
associada ao pagamento de propinas e atribuída pelo Estado aos jovens até aos 25 anos de
idade.

2. Alargamento do número de dias previstos na legislação para efeitos de assistência inadiável
a filhos/as menores, no sentido de os progenitores não ficarem comprometidos no seu local
de trabalho, uma vez que a rede de creches não permite a permanência de crianças doentes.
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3. Criação de um cartão magnético com um limite de despesas mensal associado a bens
alimentares e produtos farmacêuticos, destinado a crianças até aos 3 anos de idade, sendo os
movimentos do mesmo regulados pela Segurança Social.

