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 Básica e Secundária de Celorico de Basto
Círculo: Braga
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Na atual conjuntura económica, quer interna, quer externa, é muito difícil apontar
mecanismos de promoção do emprego, já que as elevadas taxas de desemprego são uma das
principais dificuldades dos Estados Europeus atuais. Desta forma qualquer tentativa de
inverter esta situação passa obrigatoriamente pelo assumir de politicas a nível nacional e da
própria UE de apoio a práticas de empreendedorismo e inovação. A identificação de áreas de
potencial desenvolvimento, que possam apresentar um potencial único (aposta em
determinados produtos ou serviços ) e a aposta e apoio a projetos de pequena e média
dimensão nessas áreas, passa obrigatoriamente por apoios e incentivos do estado, mas obriga
também a um compromisso por parte dos agentes individuais em projetos de carater
inovador. Os setores aparentemente mais promissores podem eventualmente ser a
agricultura, o turismo e de forma pontual a industria quando associada à utilização e
aplicação de inovações técnicas ou/e tecnológicas, e finalmente o turismo, provavelmente o
setor que poderá justificar uma maior aposta. Algumas cidades portuguesas, nomeadamente
o Porto já apresentam uma visibilidade notória, esta oferta poderá ser complementada com
ofertas em áreas próximas, que levem os turistas a deslocalizar-se mais para o interior,
promovendo características naturais, gastronómicas, culturais, Históricas ou de ofertas ao
nível do lazer.

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

1. Aposta no desenvolvimento de atividades ligadas ao setor primário nomeadamente através
da Criação de um programa a funcionar a nível concelhio, de recenseamento de terrenos
baldios e propriedades particulares pertencentes a proprietários interessados na venda ou
arrendamento dessas propriedades, de forma a promover o seu aproveitamento económico
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por parte de outros indivíduos em situações em que os próprios não o possam ou não o
queiram fazer.

2. Criação de programas a funcionar a nível local e nos quais jovens desempregados se
poderiam inscrever no sentido de desenvolver projetos de dinamização cultural da região
(ocupação dos jovens nas férias, de idosos ou criação de grupos culturais) ou de aposta no
desenvolvimento do turismo local, apostando em atividades de interesse turístico a nível
nacional mas principalmente procurando atrair os turistas europeus.

3. Criação de um programa ou parceria entre o Estado e as empresas aderentes segundo o
qual a empresa garantia formação a jovens licenciados, ou que tivessem terminado o seu
percurso escolar, estabelecendo-se um ordenado base tipo (a ser estabelecido em função da
tarefa exercida) mas de valor mais reduzido e com a garantia de isenção de pagamentos á
Segurança Social e redução dos impostos pagos pela empresa. Caso o emprego fosse criado
pelo jovem o Estado garantiria acesso a linhas de crédito com taxas de juro mais baixas e com
períodos de carência alargados.

