Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Agrupamento de escolas de Albergaria-a-Velha
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Considerando que a economia se mobiliza pela criação de incentivos que promovam a
concretização de determinados objetivos pretendidos;
Considerando que, sem inovação e criatividade,as economias estagnam e são ultrapassadas;
Considerando que é impensável uma economia fechada sobre si,
Propomos:

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. - Internacionalizar:

A economia é global. Desde o início do ensino secundário deve haver programas tipo
“Erasmus”, com bolsas da União Europeia, que permitam aos jovens não só estudar mas
tomar contato com as novas formas de gestão e de organização das empresas.
Haver um 13º ano, entre o fim da escolaridade obrigatória e o ingresso no ensino superior ou
no mercado de trabalho, que permita aos jovens tomar conhecimento da vida ativa.
Os países da UE deviam unir-se perante a crise que a Europa atravessa para criar um mercado
comum para os jovens que não encontram trabalho nos seus países e que já se encontram
habilitados para o mercado de trabalho.

2. Empreender:

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Aceder à informação e aos apoios técnicos para criar o próprio emprego e/ou
acompanhamento no negócio. Aprender a correr riscos calculados, a avaliar a iniciativa e a
praticabilidade das ideias. Acesso ao microcrédito e facilitar a criação de cooperativas,
incentivando à definição de trajetos de vida. Valorizar os produtos nacionais, aprendendo a
“vender” tudo o que temos: o conhecimento especializado, a agricultura, o mar, o clima, a
cultura.
A exploração dos nossos recursos naturais, que são únicos e de excelente qualidade. A
excelência é sempre requisitada. Em cada região, de acordo com as potencialidades, devia
haver escolas especializadas nesse “cluster”. Controlando a inovação e o mercado de
trabalho. Aprendendo a competir com os outros países, ganhando flexibilidade e mobilidade
para estar presente no mercado laboral.

3. 1. Reduzir em 5%o IRC para empresas que tenham mais de 30% de jovens empregados.

