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Identificação da Escola: Esprominho - Escola Profissional do Minho
Círculo: Braga
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Portugal regista níveis de crescimento demográfico cada vez menores. Com o desemprego a
aumentar, os emigrantes a saírem do país e as mulheres a engravidarem cada vez mais tarde,
reduzindo a possibilidade de um segundo filho, encontramo-nos perante uma crise
demográfica. Desta forma, urge implementar medidas que possam reverter esta tendência
que tem contribuído para o forte envelhecimento da população nacional.

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

1. Flexibilização laboral de modo a promover uma melhor articulação entre a família e o
trabalho (possibilidade de optar entre diferentes modalidades de trabalho: part-time,
domiciliário, teletrabalho, aumento do número de faltas para assistência aos descendentes).

2. Implementação de políticas de desenvolvimento económico e de crescimento (incremento
das exportações , empreendedorismo, novos investimentos através do apoio à economia,
capitalização das pequenas e médias empresas, diminuição da carga fiscal) de modo a
aumentar o número de postos de trabalho.

3. Aposta na formação ao longo da vida de modo a reforçar a qualificação da população
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adulta ativa, contribuindo para uma maior empregabilidade e adequação ao mercado de
trabalho.

