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participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
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Identificação da Escola: Instituto de Educação Técnica de Seguros
Círculo: Região Autónoma da Madeira
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A falta de emprego é o principal fator que leva os jovens a emigrar. As pessoas que mais
mobilidade têm são, principalmente, aquelas com idades mais ativas e também mais férteis,
ou seja, os jovens, o que se reflete na diminuição de nascimentos no nosso país. Por isso, a
criação de mais emprego jovem é fundamental para manter os jovens no seu país e aí terem
os seus filhos. A criação de mais emprego jovem, por outro lado, seria um atrativo para jovens
estrangeiros se instalarem no nosso país, o que, por sua vez, teria igualmente um impacto
bastante positivo nos nascimentos no nosso país.
Mas como a produtividade e a riqueza de um país não são sinónimos de muitas horas de
trabalho, mas, sobretudo, da qualidade desse mesmo trabalho, a aposta na redução das horas
de trabalho, bem como na promoção de mais empregos a tempo parcial contribuiriam para o
aumento dos nascimentos no nosso país. Com a redução das horas de trabalho e a existência
de mais empregos a tempo parcial, os pais teriam mais tempo para estar com os filhos, para
conciliar o trabalho e a família, que quase sempre é relegada para segundo plano. Isto poderia
levar a que as pessoas, por terem mais tempo disponível e mais qualidade de vida familiar,
tivessem mais filhos. Por outro lado, com a redução das horas de trabalho e a existência de
mais empregos a tempo parcial, seria necessário empregar outras pessoas. Deste modo,
quantas mais pessoas fossem empregadas, mais isso contribuiria para a diminuição da taxa de
desemprego. Esta diminuição do desemprego conduziria, por sua vez, a uma diminuição da
emigração, dado que as pessoas encontrariam trabalho no seu país, fazendo com que não
precisassem de sair dele para terem uma vida mais estável.

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

1. Criar mais emprego jovem para, por um lado, evitar que os jovens emigrem e, por outro
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lado, para atrair jovens estrangeiros para o nosso país.

2. Reduzir as horas de trabalho e promover mais empregos a tempo parcial.

3.

