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 Básica e Secundária Ferreira de Castro
Círculo: Aveiro
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A crise demográfica que se intensifica maioritariamente nos países desenvolvidos tem
associado um conjunto de problemas económicos e sociais que justificam a reflexão e a
preocupação de todos.
A redução da taxa de natalidade e o aumento da esperança média de vida têm contribuído
para envelhecimento progressivo da população, para a diminuição da população ativa e para
o agravamento da despesa pública de muitos países que, associados a períodos de crise
económica, conduzem a situações sociais difíceis, como a que se vive em Portugal.
Atualmente, em Portugal, verificam-se elevadas taxas de desemprego, com especial
incidência na taxa de desemprego jovem, decorrentes da recessão económica, o que tem
levado a, por um lado, aumentar emigração de muitos portugueses e reduzir da entrada de
estrangeiros e, por outro lado, a um agravamento das contas públicas, nomeadamente, no
que respeita aos encargos sociais com subsídios de desemprego e reformas.
Assim, a primeira medida pretende evitar a saída da população ativa para o estrangeiro,
apostando nas áreas técnicas e profissionais mais carentes e a criação do próprio emprego.
Quando a adequação da formação o incentivo ao próprio emprego se aplicam na área de
apoio à família, seja aos idosos como às crianças, contribuirá para a redução de encargos
públicos com o apoio às instituições de apoio e solidariedade social e com subsídios de
desemprego.
Considerando que, a reforma em idades mais novas potencia maior facilidade no apoio à
família, nomeadamente aos netos. Teremos idosos mais ativos e os pais empregados poderão
ver aí alguma segurança, que contrabalança com a crescente exigência do trabalho pelo que,
a segunda medida apresentada, poderá contribuir para a redução do desemprego e para uma
melhoria na taxa de natalidade.
O desenvolvimento das tecnologias de informação evidencia vantagens que, aplicadas ao
mundo do trabalho, permitem a deslocalização do posto de trabalho e uma maior
flexibilidade nos horários de trabalho. O teletrabalho e a flexibilidade de horário
consubstanciam facilidades que permitem um maior acompanhamento dos filhos pelos pais
empregados, sem constrangimentos para as relações entre trabalhador e empregador.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. - Garantir a orientação vocacional a todos os jovens, adequar a oferta formativa escolar e a
formação técnica e profissional às áreas com carência de mão-de-obra qualificada e incentivar
a criação do próprio emprego através de benefícios fiscais, durante os dois primeiros anos de
atividade. A escolaridade obrigatória até aos 18 anos, irá dificultar a aprendizagem informal
de profissões onde se evidenciam carências, que devem ser acauteladas, através da
qualificação formal nessas áreas profissionais.

2. Reduzir e/ou diferenciar a idade de reforma atendendo ao desgaste físico e/ ou psicológico
inerente a cada atividade, como forma de libertar postos de trabalho para a população ativa
mais jovem e de potenciar maior apoio e acompanhamento à família.

3. Criar mecanismos de incentivo ao investimento externo nas empresas nacionais existentes
ou na criação de novas empresas que invistam em tecnologias de comunicação, potenciando
o teletrabalho e a flexibilidade de horário de trabalho.

