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: Instituto Educativo do Juncal
Círculo: Leiria
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Nós alunos do Ensino Secundário do Instituto Educativo do Juncal, eleitos
para a Sessão Escolar, e legítimos representantes dos alunos que
participaram diretamente no projeto e nas eleições, entendemos que as
três medidas que aprovamos para a sessão Distrital, resultam, não só de
uma reflexão participada e partilhada entre os vários elementos das
quatro listas que, partindo da análise da nossa realidade económica,
política, demográfica e social, procuram dar respostas a alguns
problemas com que os jovens se debatem nomeadamente no dilema
diário em que as suas opções de vidas se cruzam e que se relacionam com
o emprego, a procriação e a emigração.

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

O estado deve conceder benefícios fiscais às empresas que,
individualmente ou associadas, empreguem mão de obra juvenil e,
quando a quantidade desta o justifique, criem creches para os filhos dos
funcionários. Os encargos com as mesmas deverá ser suportado pelas
empresas e pelas famílias e o custo suportado pelas famílias deverá ser
proporcional ao seu vencimento. Esta medida, facilitaria conciliar a
carreira profissional com a natalidade e com a competitividade
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empresarial/ nacional.

2. Cada

município proceda a um levantamento das suas potencialidades a
nível do setor primário (florestas, agricultura, pecuária, pesca..) de modo
a conseguir relançar essas atividades, contribuindo, assim para a
autossuficiência do país em diversos produtos e para o desenvolvimento
de produtos inovadores e adaptados às exigências do mercado externo.
Acreditamos que o setor primário em Portugal é um dos que tem
potencialidades para criar muito emprego e evitar a emigração.

3. Portugal deverá fazer

parcerias com países mais desenvolvidos, a fim de
adquirir conhecimento, experiência e hábitos culturais que estimulem os
trabalhadores a aumentar a produtividade, de forma a que as empresas
possam ser concorrenciais, ainda que diminuindo o horário de trabalho,
permitindo a flexibilidade e o teletrabalho.

