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 Profissional do Infante
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Vivemos numa época muito complexa, em que os jovens se encontram numa situação difícil
pois não conseguem imaginar para si um futuro promissor em Portugal.
Têm dificuldade em projetar-se numa profissão sem que esta esteja condenada ao
desemprego …
Por isso, propomos estas medidas que pensamos poderão evitar que muitos jovens procurem
lá fora aquilo que poderia ser o seu futuro dentro do território português e, desta forma,
impulsionar a nossa economia e criação de empregos.

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

1. Divulgação de produtos portugueses no estrangeiro, com a abertura de pontos de venda,
de forma a impulsionar a indústria portuguesa, logo mais postos de trabalho para os jovens
que levaria à dinamização das áreas rurais, através de incentivos à criação de emprego e
obtenção da habitação.

2. Liberdade de recrutamento de estagiários por parte das entidades empregadoras, quer ao
nível do ensino profissional, como do ensino superior.
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3. Criação de grupos de trabalho multidisciplinares, que ajudem os jovens a melhorar e a
aplicar os seus projetos na criação de empresas, este grupo acompanharia no início da
atividade da empresa nas vertentes na gestão, marketing e divulgação.

