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:Didáxis Cooperativa de Ensino
Círculo: Braga
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

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

1. Emigração ”Criação de alternativas à emigração”.
•
Criação de Incubadoras a partir dos municípios, destinadas à criação de empresas que
potenciem os recursos locais.
•
Criação de uma disciplina de Empreendedorismo no ensino secundário que promova
a criação do próprio emprego.
•
Canalização de verbas comunitárias que promovam a criação do próprio emprego.
•
Promoção das principais áreas potenciadoras de crescimento económico.
•
Promoção ao crédito aos mais jovens, através de juros bonificados.

2. Natalidade: “Promoção dos valores da Família”
•
Adoção de mais medidas políticas de apoio à natalidade.
•
Promoção dos valores da instituição familiar, no apoio solidário entre as diferentes
gerações.

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.

3. Envelhecimento: “Incentivo ao empreendedorismo senior”.”
•
Promoção de áreas de atividade que incentivem a integração laboral parcial dos mais
velhos.*
•
Promoção do investimento ativo dos mais velhos em áreas de interesse económico e
social (turismo, agricultura, lazer,…).*
•
Incentivo ao crédito aos mais velhos, na promoção do investimento.*

*Aspetos que contribuem para uma maior receita do Estado, na manutenção das condições
do Estado Social.

