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 profissional do Alto Minho Interior - Monção
Circulo: Viana do Castelo
Sessão: Escolar

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

Considerando que, vivemos numa situação muito complexa em termos de empregabilidade e
analisando os últimos dados do INE relativamente ao emprego jovem, pensámos qua ao
implementar estas medidas conseguiremos minorar os problemas do desemprego jovem num
curto prazo.
Diminuir os impostos à semelhança de alguns paises, nomeadamente a Irlanda permitirá a
instalação de novas empresas e a diminuição da crise nas instaladas, incrementando a
procura de produtos, movimentando a economia e desta forma aumentando a
empregabilidade.
Fomentar o empreendedorismo através de ideias de negócio inovadoras, aliadas a setores de
podrução pouco explorados parecem-nos também medidas importantes e imprescendíveis
para fomentar a empregabilidade. Falámos aqui de setores preponderantes e fulcrais na
nossa economia como a agricultura, o turismo e a restauração.

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

1. Diminuir o IVA.

2. Fomentar políticas de empreendedorismo através de ideias de negócio inovadoras e de
incentivo à iniciativa privada em áreas de investimento fulcrais para o país.

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.

3. Apostar em sectores de produção pouco explorados.

