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 Secundária Avelar Brotero
Círculo: Coimbra
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Uma vez que vivemos atualmente na era da globalização e numa conjuntura de crise
económica e social com impactos em todos os países, os estudantes da ESAB propõem
medidas que não se esgotem ao momento atual, ao imediato.
Neste sentido, as medidas propostas têm em conta um horizonte de médio e longo prazo. Os
estudantes jovens das listas em debate apostam e acreditam na formação dos jovens,
respeitando as suas inclinações pessoais e projetos, como sendo uma "mais valia" - fazendo
uso do jargão económico em voga. Tendo em conta a articulação inter-geracional de
competências, conhecimentos, saber-fazer e recursos, apelam para ajudas económicas
sustentáveis (quer na vertente de pagamento justo das mesmas, quer na vertente de respeito
pelo equilíbrio dos ecossistemas natural e social).
Tudo isto pressupõe uma expetativa elevada na criatividade das novas gerações para
construírem o seu futuro e a sua autonomia, com base no empreendedorismo nos diversos
setores da economia (primário, secundário e terciário).

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

1. Programas e sessões de orientação profissional a partir do 7º ano até ao final do ensino
obrigatório.

2. A redução da idade da reforma dos 65 para os 62 anos na função pública e setor privado.
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3. Dar incentivos financeiros tanto aos jovens trabalhadores que queiram criar a sua própria
empresa (jovens empreendedores) como às empresas que queiram empregar os jovens.

