Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola:EFTA
Círculo: Aveiro
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

diminuição da natalidade/fecundidade relacionada com a precariedade do emprego e
desemprego. Muitos jovens terminam uma licenciatura e depararam-se com grandes
dificuldades em encontrar o primeiro emprego e alcançar alguma estabilidade financeira.
Tudo isto leva a grandes retrocessos da natalidade.
valores elevados de emigração que leva a um agravamento da desertificação do interior

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

1. flexilidade dos horários laborais no sentido dos pais darem um maior acompanhamento
dos filhos e haver a possibilidade de contratos a tempo parcial

2. aumento do apoio à educação nomeadamente no número de creches e valores a pagar na
mensalidade, uma vez que é um encargo muito grande para a família que leva a que muitas
vezes tenham a despesa mesmo antes o filho nascer.

3. aumentar os incentivos às empresas industriais, de serviços e turísticas no apoio ao
primeiro emprego, principalmente nas áreas do interior de forma a criar emprego e incentivar
a fixação da população nestas áreas. Estes incentivos passariam por venda de terrenos a
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preços simbólicos, diminuição dos encargos fiscais e encargos como o seguro de trabalho
passariam a ser despesa do estado.

