Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola:Escola Básica e Secundária Dr Manuel R. Ferreira
Círculo: Leiria
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Argumento para medida 1: Com o atual limite mínimo de idade da reforma, os jovens têm
muita dificuldade em entrar no mercado de trabalho. Sem salário não podem adquirir
produtos e as empresas não conseguindo vender, tem de fechar e despedir colaboradores.
Argumento para medida 2: Com a revalorização do sector agrícola e consequente
revalorização da produção nacional, chegaríamos a um equilíbrio da balança comercial,
através do aumento das exportações e diminuição das importações. Portugal reúne condições
edafoclimáticas únicas que em tempos de crise como os que atravessamos não devem ser
desperdiçadas, mas sim encaradas como uma oportunidade, especialmente entre os jovens.
Argumento Medida 3: Muitas vezes, as propostas de trabalho estão “viciadas” na sua origem,
sendo os critérios de seleção orientados para determinados candidatos, valendo os
“conhecimentos”/” cunhas” na empresa ou instituição e não as competências/habilitações.
Este tipo de situação, caso não seja averiguada e criminalizada pode agravar-se, numa
sociedade cada vez mais competitiva.

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

1. Redução do limite da idade mínima de reforma a fim de dar oportunidade aos mais jovens,
que podem introduzir nas empresas inovação e criatividade.
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2. Criação de um programa de apoio e revalorização da agricultura com incentivos especiais
para jovens, como facilidade ao crédito e redução de burocracias, promovendo assim a
renovação do tecido empresarial agrícola.

3. O recrutamento e a seleção de trabalhadores deveria ser realizado por elementos externos
à instituição ou empresa empregadora.

