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: Escola Secundária Dr. Joaquim de Carvalho, Figueira da Foz
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

Tendo em vista o problema abrangente deste ano a nossa proposta mostra uma preocupação
escola perante a presente realidade dos jovens continuando a assumir um papel determiante,
promovendo e incentivando a participação destes na vida da sociedade portuguesa. O futuro
surge-os cada vez mais inquietante e problemática, não apresentando aos jovens algo seguro
e promissor pelo qual estes podem desenvolver os seus objetivos. A sociedade e o estado têm
mantido um divorcio para com os jovens, uma vez que a sua primazia tem assentado em
questões economicistas emuito pouco éticas e humans de tal foem aque tem vindo a
comprometer o furutro destes, obrigando-os a emigrar, imigrar e consequentemente a
paulatinamente a surgir uma sociedade envelhecida.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Amortização do IRS em função do agregado familiar, bem como uma adequação dos apoios

proporcionados pela segurança social, em função do agregado familiar, incluindo apoios
alimentares, planos de saúde, apoios a nível escolar e ainda contribuições nas necessidades
básicas.

2. Incentivos laborais direcionados para os jovens especialmente a nível do 1º emprego:
promoção de estágios profissionais e especializados, numa coligação empresa estado, que
permita uma continuidade após o final do estágio, em que progressivamente a empresa se
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tornará total responsável pelo salário do jovem e por assegurar a continuidade do trabalho
jovem.

3. Criar incentivos que levem à fixação de jovens no interior. Incentivos a nível laboral,
financeiro, fiscal e ao nível dos apoios sociais, que visa diminuir a desertificação e
envelhecimento do interior e que permitam fomentar o turismo rural.

