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: EBI de Lagares da Beira
Circulo: Coimbra
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

As propostas apresentadas, vêm no sentido de prevenir o cambate ao desemprego
discriminação através de ações apropriadas.
Dos estudos efectuados no país e no estrangeiro mostram que odesemprego è uma realidade
em todos os paíse da europa.
Os jovens são hoje as maiores vitimas desta realidade. É necessario encetar ações para
diminuir esta situação. Cabe a todos os elemtos da sociedade onde estamos inseridos a
responsabilidade de criar uma sociedade mais justa, onde todos se sintam intergrados.

Medidas propostas:

1. Aumentar

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

as exportaçõese diminuir as importações. Produzir produtos que tenham

viabilidade para exportar (em cada região fazer o levantamento do que possa ser promovido
no estrangeiro).

2. Existirem mais financiamentos para a criação de empresas ou microempresas, e baixar os
impostos. Isto irá permitir a criação de empresas e consequentemente a criação de mais
postos de trabalho, diminuindo o desemprego.

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. Aproveitar o conhecimento adquirido pelos jovens nas universidades, fazendo com que
sejam proveitosos para o país, não os mandando para o estrangeiro.

