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:Básica e Secundária de Ourém
Círculo: Santarém
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Inversamente ao que nós propomos, o Governo subiu a idade da reforma para os 66 anos. No
nosso ponto de vista esta atitude não vai contribuir para a recuperação da crise em que se
encontra o nosso país, pelo contrário. A ocupação de postos de trabalho por parte da
população que presumivelmente já deveria estar aposentada/reformada, limita o acesso aos
mesmos por candidatos mais jovens, obrigando-os a procurarem trabalho fora do país, ou
seja, a emigrar. Logo, com a emigração da juventude, o país ficaria ainda mais envelhecido. Se
a idade da reforma se mantivesse ou diminuísse, os jovens já não teriam de sair do país,
ficando a exercer a atividade profissional do reformado.
Apesar da existência de abono de família e de outras medidas natalistas, muitas vezes estas
não são incentivo suficiente para que determinadas famílias decidam ter filhos. Através desta
medida, pretendemos criar mais um apoio a essas famílias, isto é, se houver um subsídio a
empresas, por exemplo, empresas responsáveis pela produção de fraldas, estas iriam
comercializá-las a um preço mais baixo, permitindo a famílias com dificuldades financeiras
adquiri-las. Com o acesso facilitado a produtos para crianças, mais o abono, as famílias
poderiam ponderar e optar por terem filhos, contribuindo, assim, para o aumento da
natalidade.
São poucas as empresas/instituições que permitem levar os filhos para o trabalho, o que faz
com que os casais que não possuam familiares a quem possam confiar os seus filhos, não
tenham outra alternativa senão realizarem mais despesas com a inscrição dos mesmos num
infantário ou com o contrato de uma ama. Se as empresas (com possibilidades para tal)
tivessem mais iniciativa e criassem serviços de apoio para os seus funcionários, ambos sairiam
a ganhar. Um bom exemplo é a conceção de uma creche inserida na empresa, o que para
além de reduzir as despesas que iriam ser realizadas pelas famílias permitiria que estas
tivessem a oportunidade de contactar com as crianças a qualquer hora. Estas vantagens
seriam tomadas em conta, e os casais poderiam optar por ter filhos. Por outro lado, a
empresa favoreceria da superior disponibilidade dos seus funcionários uma vez que estes não
precisariam de perder tempo no transporte dos filhos.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Medidas:
Diminuir a idade da reforma, com o intuito de criar postos de trabalho para os mais jovens;

2. Subsidiar/ Beneficiar as empresas que produzem bens essenciais ao crescimento e
desenvolvimento das crianças, a fim de tornar estes mais acessíveis às famílias com mais de
dois filhos;

3. Incentivar a criação serviços de apoio aos casais, integrados no local de trabalho dos
mesmos.

