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 EB/S Vieira de Araújo — Vieira do Minho
Círculo: Braga
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Criação de condições de fixação dos jovens no interior do país de modo a evitar a emigração.
Apoio à criação de unidades agrícolas e de turismo rural no interior do país. Incentivos a nível
laboral, fiscal e ao nível dos apoio sociais, visando estancar a desertificação e a emigração.

O futuro do nosso país depende, em grande medida, da reposição geracional que consigamos
fazer. “Um país sem crianças é um país sem futuro”. O comentário do presidente da república
refere-se à baixa natalidade no nosso país. A ligação entre o agregado familiar e a
oportunidade de emprego faz todo o sentido. Incentivo às empresas promotoras de cuidados
materno-infantis para que estas por sua vez apoiassem os trabalhadores jovens e com maior
agregado familiar.

A colocação de jovens no mercado de trabalho só acontecerá se aqueles que ocupam
atualmente os postos de trabalho se reformarem. Não é crível que o país crie, de um
momento para outro, postos de trabalho que permitam o emprego aos jovens no
desemprego. A forma rápida de criação de postos de trabalho passa por antecipar a idade de
reforma.

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.

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

1. Medida
Distribuição de terras incultas por parte do Estado aos Municípios, distribuindo-as por escalão
para a sua produção fazendo com que os rendimentos sejam divididos entre o Estado
(combate à importação de produtos) e as famílias em questão.

2. Medida
Incentivo a um núcleo de empresas privadas interessadas na criação de infraestruturas de
cuidados infantis para jovens trabalhadores que pretendam constituir família e carreira em
simultâneo.

3. Medida
Antecipação das reformas, evitando assim que o envelhecimento seja uma causa da crise
demográfica.

