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: Colégio Doutor Luís Pereira da Costa
Círculo: Leiria
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A propósito do tema “Crise demográfica (emigração, natalidade, envelhecimento)”, alunos do
Colégio Doutor Luís Pereira da Costa, concebendo a escola como instância crítica que permite
pensar a comunidade na interação local-global, avançaram num projeto de discussão de
medidas de sensibilização para um exercício de cidadania ativa que a todos compromete.
O enquadramento e o critério definidor é o de uma urgência mobilizadora da sociedade no
seu todo, num contexto de crise que implica respostas desde a vida concreta de cada um e
não apenas desde um desempenho institucional remetido para esferas de competência e
decisão pensadas de modo desintegrado.

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

1. Divulgar uma ideia de pertença a uma sociedade com incentivos sensibilizadores para a
participação das famílias como unidades de resposta a problemas colocados no plano da
solidariedade e da interdependência económica. Ideias fortes e operacionalização: família
cuidadora num sentido alargado, envolvendo política fiscal que atenda a dependentes e
especificidades relacionadas com educação, cuidados de saúde e mobilidade; aproximar as
gerações através de metas de formação e contributo social sensível numa política de
educação que mobilize a família num sentido alargado.

2. Criar concursos para projetos de empreendedorismo que mobilizem inciativa familiar e/ou
comunitária com a participação de várias 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. Acompanhando o aumento da esperança de vida e das margens de um contributo eficaz de
e diferenciado de uma parte muito importante da população ativa, concretizar políticas de
empregabilidade que impliquem o contributo da população sénior, criando a figura do
conselheiro vocacional nos diferentes setores, como intérprete não só das práticas como
também de modelos de diálogo. O modelo de empreendedorismo facilmente associado à
irreverência dos mais novos exige um equilíbrio decorrente da avaliação suportada numa
experiência vasta; de uma renovação do critério de iniciativa e empreendedorismo como
movimento esclarecido num diálogo itergeracional.

