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 INFANTE D. HENRIQUE
Círculo: PORTO
Sessão: ESCOLAR

Projeto de Recomendação:

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

A proposta mais votada pelos alunos está diretamente relacionada com a necessidade de
aumentar a taxa de natalidade, possibilitando a renovação das gerações, aumentando a
população ativa num futuro próximo. A este nível, foi trabalhada uma proposta que, de
forma concertada, visa a criação de uma parceria do estado com as empresas e as autarquias,
no sentido de serem criadas creches/infantários no local de trabalho ou a criação destes
serviço em zonas de aglomerações de pequenas e médias empresas que , por si próprias, não
sejam financeiramente capazes de criar estas infra-estruturas. Os argumentos apresentados
baseiam-se essencialmente na satisfação que tais medidas trarão para os jovens casais e
colaboradores. De facto, ao terem a possibilidade de levar os seu filhos para o local de
emprego, sentir-se-iam mais seguros, menos ansiosos, menos pressionados em termos
financeiros e de gestão de tempo , mais motivados quer em termos profissionais quer em
termos pessoais, o que constituia uma motivação acrescida para constituir familia.
Quanto à segunda proposta, que pretende a diminuição dos encargos sociais e a
requalificação da população idosa, os argumentos inserem-se num âmbito de diminuição da
contribuição do estado para com a população idosa, possibilitando a sua entrada na préreforma aos 60 anos, aproveitando a sua experiência para ajudar a formar os novos
colaboradores ou, caso de tal não seja possível, rentabilizar a sua experiência de vida em
projetos de âmbito social, como apoio a infantários ou mesmo disponibilizando o seu tempo
livre para cuidar dos netos, fomentando o aumento dos nascimento no seio familiar. Esta
medida possibilitaria quer uma partilha de encargos entre o estado e as empresas na
remuneração da população idosa quer um aumento do emprego dos mais jovens diminuindo
a necessidade de emigração.
A terceira proposta pretende a diminuição do desemprego e da solidão dos idosos. Neste
sentido, considerou-se importante a formação especializada dos recursos humanos
atualmente desempregados, requalificando-os na área da geriatria. A seleção dos candidatos
seria realizada empresas públicas que articulariam as necessidades de formação com as
escolas profissionais (onde se lecionariam cursos intensivos na área da geriatria) e com os
centros de saúde e centros hospitalares que forneceriam os técnicos necessários ao
desenvenvolvimento curricular dos cursos. Uma vez formados estes recursos humanos,
seriam utilizados para constituição de pequenas empresas particulares de apoio a idosos ou
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inseridos em instituições de cariz social. Desta forma, pretende-se o aumento dos postos de
trabalho e a diminuição dos encargos com subsídios de desemprego.

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

1. Criação de parcerias entre o estado, as empresas e as autarquias no sentido de serem
criadas creches/infantários no local de trabalho ou a criação destes serviço em zonas de
aglomerações de pequenas e médias empresas que , por si próprias, não sejam
financeiramente capazes de criar estas infra-estruturas.

2. Requalificação dos trabalhadores em pré-reforma utilizando a sua experiência para formar
novos colaboradores nas empresas onde trabalham ou para participar em projetos de âmbito
social. A sua remuneração seria suportada em 50% pelas entidades patronais e em 50 % pela
Segurança Social.

3. Diminuição do desemprego e da solidão dos idosos através da requalificação dos recursos
humanos atualmente desempregados, especializando-os na área da geriatria. Haveria uma
seleção dos candidatos e uma articulação das necessiaddes de formação entre as escolas
profissionais (para ministração de cursos intensivos na área da geriatria), os centros de saúde
e centros hospitalares que forneceriam os técnicos necessários ao desenvenvolvimento
curricular dos cursos. Estas medidas possibilitariam a utilização destes recursos humanos
para a constituição de pequenas empresas particulares de apoio a idosos ou a sua inserção
em instituições de cariz social.

