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Identificação da Escola:Colégio Nossa Senhora da Graça
Círculo: Beja
Sessão:23 de Janeiro

Projeto de Recomendação:

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

Tendo em conta o atual estado da nossa economia, consideramos o empreendedorismo uma
questão fulcral para o futuro do mercado de trabalho e da sociedade Portuguesa.

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

1. Remodelação do programa de orientação de carreira do 9ºano, de modo a transformá-lo
tornando o mais prático e útil para os jovens à procura da sua futura carreira profissional,
através de parcerias entre o estabelecimento escolar e as empresas locais numa permuta de
experiências e garantia da continuação deste mesmo negócio.

2. Apoios ao empreendedorismo desde a divulgação de programas de financiamento, já
existentes, que se podem revelar estruturantes na criação de uma empresa, a beneficios
fiscais.

3. Programa internacional de divulgação do potencial do nosso país enquanto investimento. O
objetivo principal deste programa seria atrair investidores estrangeiros para o nosso país, e
não o contrário, de forma a valorizar os nossos trabalhadores e a criar novas empresas.
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