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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)

O adiamento da idade da reforma e a atual situação económica, estão na base da
precariedade no emprego e da dificuldade no acesso ao mundo do trabalho por parte dos
jovens. Estes problemas, tem como consequência o adiamento da idade em que a mulher é
mãe pela primeira vez e pesam na decisão de ter um menor número de descendentes por
casal.
Os pais de hoje têm muitas dificuldades em conciliar o emprego, muitas vezes a grande
distância da residência, com acompanhamento dos seus filhos.

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

1. Mudar a política de subsídios na agricultura, atribuindo-os a quem efetivamente produz e
fiscalizar a atividade produtiva para haver produtos de qualidade e a um preço competitivo.
Deste modo, estimula-se a economia e consequentemente, cria-se emprego.

2. Criar um modelo de prérreforma, no qual os trabalhadores em fim de carreira trabalhem a
meio tempo, abrindo assim a porta à entrada dos jovens no mundo do trabalho.

3. Incentivar a maternidade através de abonos e do apoio à mãe, mediante a atribuição do
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salário mínimo durante 3 anos, quando tem 3 filhos. Daí em diante, a compensação aumenta
proporcionalmente ao número de filhos.

