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: Agrupamento de Escolas de Vendas Novas
Círculo: Évora
Sessão:Vendas Novas - 15 /01/2014

Projeto de Recomendação:

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

Com a primeira medida, pretende-se redirecionar a verba canalizada para os subsídios de
desemprego, aos indivíduos de faixa etária entre os 21 e 28 anos, inscritos no centro de
emprego ou a usufruírem desse subsídio. Desta forma, pretende-se que seja criado um fundo
de apoio ao investimento empresarial, nas pequenas e médias empresas nacionais ou
sediadas em Portugal. Que se traduza na criação de postos de trabalho, que, por sua vez,
possam vir a garantir a estabilidade aos jovens.
Ao usufruírem de estabilidade no emprego, mais facilmente esta medida contribuirá de
forma positiva para o aumento da taxa de natalidade e consequentemente, para a diminuição
da crise demográfica. É através da garantia dos postos de trabalho que se poderá contribuir
para o aumento da população ativa, que irá fazer face aos encargos sociais.
Com a segunda medida, pretendemos reverter a atual tendência da emigração, por parte de
jovens desta faixa etária e garantir a sua permanência no país de origem através da
estabilização dos postos de trabalho de jovens.
Desta forma, eles terão uma oportunidade para se afirmarem no mercado de trabalho
português, ao invés de não possuírem quaisquer garantias e procurarem no exterior outras
oportunidades.
Assim, através da sua afirmação, consequentemente irão ter melhor qualidade de vida e
dessa forma, contribuir para o aumento da taxa de natalidade.
A terceira medida visa incentivar, não só um maior acompanhamento direto dos filhos, por
parte dos casais, mas também um maior desenvolvimento dos mesmos. Através dela, um dos
pais da (s) criança (s) pode usufruir duma licença de parentalidade com duração de três anos.
A licença pode ser partilhada, de modo a que os pais a possam gerir em função dos interesses
da família.
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Desta forma, daremos um grande incentivo aos pais, que, por terem maiores e melhores
condições de apoio ao (s) seu (s) filho (s) irão contribuir, desta forma, para o aumento da taxa
de natalidade.

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

1. Aplicação dos subsídios de desemprego em investimento empresarial

2. Limite mínimo de dois anos para contratos de trabalho de jovens entre os 24 e os 28 anos

3. Instituição de licença de parentalidade com duração de três anos

