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Identificação da Escola:Escola Secundária Antero de Quental
Círculo: Açores
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Todo o político de sucesso usa como lema de campanha “a juventude e o seu futuro”. É certo
que todos nós – jovens – trabalhamos pelo nosso futuro, mas sem o apoio e sem a formação
ativa da sociedade atual, não teremos um pilar forte e saudável na construção de um futuro
próximo. Por isso, acreditamos que ações de cidadania política como a do “Parlamento dos
Jovens” servem para formar cidadãos interessados em contribuir para a causa coletiva.
Convictos desta afirmação, apresentamos as seguintes soluções para os problemas
apresentados neste desafio.

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

1. Implementar o “prémio bebé”
Atribuição de um incentivo de 2000€ a cada bebé que nasça, cujos pais sejam residentes há
mais de um ano. Este valor pode ser majorado no caso de famílias numerosas, ou seja: três ou
mais filhos. Pode também ser atribuído no caso de serem mães solteiras, se nascerem
crianças com deficiência ou, ainda, no caso de nascerem em concelhos que apresentem um
decréscimo populacional superior a 10% (informação que é possível ser consultada nos
últimos censos).

2. .Reforço de ligação entre empresas e universidades
Para a consolidação de uma economia sustentável, a ligação entre o mundo académico e o
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empresarial é imperativa. Esta ligação permite aos alunos conhecer as várias opções de áreas
e funções onde podem iniciar a sua carreira profissional.
Para eles esta seria uma medida de extrema importância, pois poderiam ter, mediante o seu
esforço e mérito académico, acesso direto a um emprego. Também as empresas, convictas
da sua boa formação, lucrariam do bom serviço que estes poderiam oferecer no mercado.
Dados estatísticos evidenciam que, nos últimos anos, mais de 100 mil portugueses
emigraram, na maioria jovens recém-licenciados, à procura do primeiro emprego. Havendo
um maior reforço de ligação entre empresas e universidades, estaríamos a evitar a sua
emigração, empregando-os de imediato numa empresa nacional, pública ou privada.

3. . Aumento das licenças parentais
Felizmente, testemunhamos uma época histórica de igualdade no trabalho para todos os
cidadãos.
Em tempos, cabia à mulher, quase única e exclusivamente, cuidar dos seus filhos. Hoje em
dia, num país desenvolvido como o nosso, os homens e as mulheres trabalhadoras dedicam
grande parte do seu tempo à vida profissional. Considerámos, assim, ser, também este, um
dos grandes fatores da baixa taxa de natalidade que hoje enfrentamos.
Acreditamos que, à semelhança do que já acontece em muitos outros países europeus, as
licenças parentais deveriam ter uma maior duração, para que os pais tenham mais tempo
para os seus filhos, numa fase determinante da sua vida.

