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:Escola Básica e Secundária Tomás de Borba
Círculo: Açores
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Como todos sabemos, o nosso país atravessa uma grave crise económica e financeira, que
acaba por ter repercussões noutras vertentes e setores da nossa sociedade. Referimo-nos,
obviamente, à crise demográfica que afeta todos os países desenvolvidos, à qual Portugal não
está alheio.
Foi revoltante e, de alguma forma, uma surpresa ouvir da boca do nosso Primeiro- Ministro as
palavras frias e cruéis que "orientavam" e "aconselhavam" os jovens deste país a emigrar!
Não podemos ficar indiferentes a um país e a um Governo que pretende ver "pelas costas" os
jovens recém-licenciados e empreendedores, que deveriam ser vistos como a SOLUÇÃO, e
não a causa, para os problemas económicos que a nossa Pátria atravessa.
Como jovens que somos, temos o dever de lutar por um país que nos providencie as melhores
oportunidades e condições de vida, um país no qual vale realmente a pena viver! Achamos
que agora é a altura certa para mudar e procurar alcançar novos horizontes, novas formas de
calcetar esta estrada íngreme a que chamamos de vida, porque é a NOSSA vida, o NOSSO
futuro que está em jogo.
Assim, acreditamos que a mudança passa pelo incentivo e aposta em mentes jovens e
capazes, reconhecidas e premiadas internacionalmente, mas esquecidas internamente, para
que possam ter as condições de vida e estabilidade financeira necessárias à constituição de
famílias com mais filhos, de forma a minimizar o flagelo do envelhecimento progressivo da
população e à crescente quebra da natalidade. Só assim poderemos escrever uma nova, mas
bonita e marcante página na história deste nosso país secular.

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

1.

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.

Criação de protocolos e parcerias entre as Instituições de Ensino Superior e as entidades
empregadoras (empresas), de forma a garantir a realização de estágios, após a conclusão dos
respetivos Cursos Superiores, com o objetivo do recém-licenciado ganhar experiência e
aptidão profissional para enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho e a procura do
primeiro emprego, evitando a saída dos mesmos para o estrangeiro.

2. Criação de um espaço próprio que permita que os jovens empreendedores apresentem as
suas ideias e projetos de inovação às várias entidades empregadoras, com o objetivo de
receberem um contrato de trabalho. As empresas que incluíssem nos seus quadros de
pessoal, uma percentagem mínima (10%) de recém-licenciados, receberiam incentivos fiscais
por parte do Estado.

3. Alargamento da licença de maternidade, com direito ao pagamento integral (100%) do
vencimento, ou com uma percentagem que nunca seria inferior a 80% do salário bruto da
mulher, com o objetivo de incentivar e aumentar o número de nascimentos.

