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 Tábua
Circulo: Coimbra
Sessão: Básico

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

A questão da crise e como ultrapassá-la tem sido alvo de grande preocupação da sociedade.
Inúmeras ideias e debates têm vindo ao de cima sobre como superar esta situção. Mas, de
facto, quem melhor, senão os jovens, sugerirem medidas e refletirem sobre o papel que têm
de desempenhar na sociedade para resolver essa mesma crise? Assim, devem estes jovens
promover iniciativas que visam adotar estratégias que promovam sociedades sem diferenças
e com iguais opurtunidades para todos. O mundo competitivo e exigente tem sempre lugar e
espaço para os indivíduos que são os melhores e, por isso, os jovens devem ser
empreendedores e os melhores alunos, tornando-se, deste modo, melhores profissionais e
melhores cidadãos.

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

1. Submeter altos rendimentos a forte taxação.

2. Cultivar terrenos agrícolas abandonados, com a criação, por exemplo, de hortas
comunitárias.
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texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
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3. Promover a formação e o desenvolvimento de competências na área do
empreendedorismo nas escolas, abordando, obrigatoriamente, conteúdos deste domínio nas
aulas de Educação para a Cidadania ou em atividades extracurriculares, como Clubes de
Empreendedorismo.

