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Identificação da Escola: Secundária de Penafiel
Círculo: Porto
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Assistimos hoje a um fenomeno grave na sociedade portuguesa, os cidadãos na dificuldade
de encontrar trabalho na sociedade portuguesa , estão sujeitos a procurar no estrangeiro ,
aquilo a que o país não lhes pode oferecer. Este problema tem vindo a aguadizar-se na
medida em que abrange os niveis etário cada vezmais jovem, que procurando o primeiro
emprego e não possuindo experiencia , assim são excluidos .Por outro lado
os cidadãos de média idade e mais velhos, por falta de conhecimentos face às novas
exigencias de mercado laboral muito competitivo, são facilmente dispensados e
considerados inaptos., tornam-se demasiados velhos para o trabalho e demasiado novos para
poderem aceder à reforma.
Mas ao problema do desemprego, referido no paragrafo anterior, assiste-se hoje no país a
um forte exodo populacional , que vem contribuir para uma diminuição da taxa de
natalidade , pois a população emigrada sendo preferencialmente a mais jovem, acaba por
contribuir para a diminuição da taxa de natalidade no país e e m consequencia a renovação
geracional no nosso país está posta em causa.
Face à grave a crise demografica que hoje no país se assiste, entendemos que medidas
como as abaixo propostas, ajudam a solucionar este grave problema.

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

1. Em relaçao ao tema da natalidade ,entendemos que é necessario dar mais apoio ás familias
numerosas e carenciadas com tres ou mais filhos. Nesse sentido , a medida pode estimular
pois os apoios financeiros num periodo de crise em que vivemos ajudará suprimir as carencias
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porque passam as familias do processo educativo e formaçao dos seus filhos.Esta proposta
deve vigorar enquanto o jovem frequentar as instituições de ensino com aproveitamento,
extendendo estes apoios desde o transporte escolar , á alimentação, até á bolsa de estudo ou
mérito que a instiuiçoes decidam atribuir e que sejam acumulativas.

2. Para impedir que a emigraçao atinga valores preocupantes ,é necessário fixar os jovens no
país. Para tal propomos apoiar a criaçoa de postos de trabalho jovem ao nivel das pequenas e
medias empresas diseminando as ofertas de emprego por todas as regiões do pais com uma
situação mais preocupante.Também seria necessario garantir que os novos empregos agora
criados teriam um carater mais vinculativo e menos precário ,uma vez que , a sua
precarização do recibo verde não garante aos jovens trabalhadores qualquer tipo de direitos
futuros tornando a incerteza um sentimento de frustação.

3. Para melhorar as condições de vida para promover um envelhecimento ativo propomos
que haja um aumento de instituições vocacionas para promover e intergar os idosos numa
pratica regular de atividades fisicas e intelectuais em articulação com o apoio e garantia de
cuidados medicos e hospitares.E reforçar a rede de centros de dia cujo acesso fácil permitisse
a custos minimos o usufruto por parte dos idosos destes serviços.

