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: Agrupamento de Escolas de Carvalhos
Circulo: Porto
Sessão: Secundário

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

As pequenas e médias empresas são fundamentais para o desenvolvimento da
economia de qualquer país. Elas asseguram determinados serviços mas, acima de tudo,
proporcionam e contribuem para uma maior oferta de emprego. Porém, é, cada vez mais
frequente, a existência de entraves e imensas barreiras levantadas à criação das PME.
Conscientes desta realidade, propomos hoje uma minimização dos requisitos legais. Uma
simplificação e clara especificação da documentação necessária. Reduzida a burocracia
estamos a meros passos de pôr em prática novos projetos e novas ideias originais e
inovadoras.
Do mesmo modo, reconhecemos que nos últimos anos tem vindo a ocorrer uma
mudança de mentalidades e que, hoje em dia, apostar no setor primário é uma vantagem e
uma necessidade para o desenvolvimento do país e de variadíssimos setores. Para isso, é
fundamental definir como prioridade o incremento de produtos inovadores e com qualidade,
suportados por uma marca nacional, que os dê a conhecer e os expanda enquanto produto
português.
Para potenciar o que acabamos de expor, a experiência é fundamental e provavelmente
um dos principais requisitos para ajudar o jovem que queira integrar o mundo do trabalho.
Contudo, concluída a formação académica, deparamo-nos com jovens mal preparados para
ingressar em qualquer meio profissional. Por todas estas razões, propomos, hoje, o fomento e
o incentivo à criação de projetos e concursos que ofereçam oportunidades aos jovens de
expor as suas ideias e a possibilidade de as pôr em prática.
Inovação, Criatividade, Dinâmica, eis as 3 condições essenciais a um jovem
empreendedor.

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.

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

1. Minimizar os requisitos legais para a criação de pequenas e médias empresas.

2. Expansão de uma marca nacional para produtos inovadores.

3. Promover projetos/concursos entre escolas e/ou empresas

