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 de Camilo Castelo Branco
Círculo: Lisboa
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A crise económica está a produzir efeitos, excecionalmente graves para os jovens. Em média
saem do país, mensalmente, 10 000 portugueses. A "Estratégia Europa 2020"incide
fortemente na procura de soluções para um crescimento sustentável e inclusivo . A
atribuição, pelo Fundo Social Europeu de 300 milhões de euros, no âmbito do programa
"Garantia Jovem" permitirá ao governo cumprir as orientações da UE.
Também, há que criar infraestruturas de apoio à maternidade e à paternidade. Os avós são
um suporte de apoio efetivo à família permitindo aos jovens pais uma maior conciliação
entre a vida profissional e familiar. É fundamental recuperar a solidariedade intergeracional
e permitir aos avós acompanhar e apoiar a educação dos netos.

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

1. ,Atribuir prémios às empresas que apresentem programas estratégicos de contratação de
jovens, ou que estabeleçam parcerias com as escolas, oferecendo estágios profissionais.

2. Incentivos fiscais, às famílias, a nível da redução da taxa do IVA nos produtos de crianças
( higiene e alimentares) e às empresas que apoiem os trabalhadores com filhos,
nomeadamente, com a criação de creches e seguros de saúde.

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. Redução do horário de trabalho para os trabalhadores mais idosos , promovendo em
simultâneo, o regime de tutoria e acompanhamento dos trabalhadores mais jovens.
Com a idade , os trabalhadores adquirem experiência, sabedoria, pensamento estratégico e
capacidade de decisão. Em contrapartida, algumas aptidões funcionais, principalmente físicas
e sensoriais , diminuem. Os jovens, por seu turno, são inovadores , necessitam de postos de
trabalho e da experiência dos trabalhadores mais idosos.

