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: Agrupamento de Escolas Poeta António Aleixo
Círculo: Faro (Portimão)
Sessão: Sessão Escolar - Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Hoje em dia, Portugal depara-se com uma crise demográfica, crise esta que se expressa pela
elevada emigração (especialmente de mão de obra jovem e qualificada), envelhecimento da
população e reduzida natalidade.
Esta situação traz consigo problemas como a perda de dinamismo, diminuição da população
ativa, agravada pelo aumento de população inativa (reformados) e também a “perda” do
investimento feito na qualificação dos jovens.
Com a ajuda de devidas campanhas de sensibilização acerca do problema, e partindo sempre
do princípio da equidade (sendo necessário um ajustamento consoante a condição física e
social do indivíduo, bem como a função que desempenha na economia), consideramos
fundamental trabalhar para a existência de uma maior estabilidade na vida dos indivíduos,
especialmente de jovens a entrar no mercado de trabalho, permitindo assim começarem a
planear a formação de família mais cedo (aumento de natalidade). Com a estabilidade obtida,
os indivíduos poderão repensar a opção de emigrar e optar por ficar no país, fixando, assim,
mais população no nosso território económico. A existência de perspetivas de progresso na
carreira, em adição, irá reforçar ainda mais o apelo para que os indivíduos permaneçam no
país, o que poderá, em adição, facilitar a formação de família e a fixação de indivíduos ativos
no país, podendo ainda ser foco de atração para outros povos, aumentando a imigração.
Os avanços na medicina, alimentação, habitação etc. também vieram permitir aumentar a
Esperança de Vida dos indivíduos bem como a qualidade de vida dos mesmos, portanto, estes
têm mais condições para prolongar as suas atividades profissionais, implicando uma
diminuição dos encargos com os idosos por parte do Estado. Desta forma, também
aumentarão as contribuições sociais, sendo bom para os reformados que irão ter mais
benefícios, e, prepara, desde já, a necessidade de mais contribuições derivada do aumento
desejável de jovens.
Com o auxílio das novas tecnologias, o trabalho por correspondência/teletrabalho tornou-se
muito mais viável (através de videoconferência etc.), sendo que as perdas de produtividade
seriam mínimas (benéfico para as empresas). Mulheres que tenham aspirações altamente
ambiciosas (cargos de chefia, etc.), não irão ver as suas hipóteses de progressão tão
prejudicadas e terão mais oportunidades de acompanhar os seus filhos. Mulheres cuja
presença no local de trabalho seja obrigatória, beneficiarão sempre de uma redução ou
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alteração de horário sem que a sua posição profissional seja totalmente comprometida, pois
pressupõe que haja sempre a contribuição do Estado nestas situações.

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

1. Alteração dos Direitos dos trabalhadores no sentido de tornar os contratos de trabalho
mais longos e, preferencialmente, oferecendo perspetivas de progresso na carreira.

2. Adiamento da idade da reforma em determinadas profissões.

3. Flexibilização de horários de trabalho e prazos (com subsídios às empresas, caso
necessário), acompanhada por formas alternativas de execução de tarefas profissionais para
as mulheres nos primeiros 2 anos após o nascimento do filho, como por exemplo, trabalho
por correspondência ou teletrabalho e redução de horas de trabalho.

