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: Agrupamento de Escolas Santos Simões
Círculo: Braga
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A conjuntura atual torna urgente, em Portugal, pensar o futuro dos jovens. As estatísticas
mostram um aumento considerável do desemprego nas camadas mais jovens, que sem outras
perspetivas se vêm obrigados a emigrar. É urgente combater esta fuga dos jovens através de
medidas imediatas de apoio e incentivo que permitam a criação de emprego jovem. Para
além destas, Portugal deve desenvolver políticas educativas a longo prazo, que promovam a
iniciativa, a criatividade e o empreendorismo nas camadas mais jovens, nomeadamente em
setores estratégicos para o país, como a agricultura e atividades ligadas ao mar e aos
oceanos.

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

1. Promover a educação para o empreendedorismo jovem nas escolas como instrumento de
promoção da inovação do tecido empresarial português, através de projetos nacionais com a
chancela dos ministérios da educação e ciência e da economia.

2. Apostar no sector primário através da promoção de cursos de formação técnico ligados à
agricultura e pesca.

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.

3. Criação de um fundo para incentivar o empreendedorismo e criação de empresas pelos
jovens (financiar e reduzir impostos/encargos fiscais).

