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/3 de Vila Verde
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

Considerando que o emprego jovem está a ser bastante afetado pela crise económica e
financeira que afeta diversos países, tendo esta situação particular importância no nosso país,
e verificando-se que o setor primário tem um contributo diminuto para o PIB e afeta
negativamente a balança comercial, não havendo grandes oportinades de emprego para os
jovens, e sendo os atuais cusrsos profissionais nas escolas secundárias ainda bastante
teóricos, com uma vertente prática com pouca expressão propomos:

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

1. Facilitar a comercialização de produtos nacionais produzidos por jovens agricultores

através da redução de impostos pagos por estes, de modo a beneficiar a entrada desses
produtos nas grandes superfícies comerciais.

2. Criação de incentivos para os jovens desenvolverem projetos de emprego no interior,
nomeadamente, na redução de impostos e dando estímulos às PME's .

3. Reformulação dos atuais cursos profissionais aumentando a componente de formação em
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contexto de trabalho.

