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:E.B.2,3/S de Vila Flor
Círculo: Bragança
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Portugal tem atualmente a geração mais qualificada de sempre da sua longa história, contudo
os jovens passam por grandes dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. Tal facto,
deve-se em nosso entender à falta de apoios quer económicos quer logísticos para renovação
do modelo competitivo da nossa economia. O empreendedorismo jovem é um pilar crucial no
desenvolvimento do nosso tecido empresarial e os diferentes organismos do Estado tem o
dever de proporcionar aos jovens todas as condições e apoios necessários para que estes
concretizem o seu espírito empreendedor, as suas ideias de negócio e dêm um novo fôlego à
economia do seu país.
No nosso entender, o futuro de um jovem no mercado de trabalho começa a decidir-se logo
no momento em que opta pelas diferentes áreas de ensino/formação. No entanto, nem
sempre os jovens têm disponíveis as informações e os apoios necessários para fazerem uma
escolha consciente numa matéria tão decisiva para o seu futuro. Frequentemente a escolha
de um curso/formação é feita sem conhecimento das carreiras profissionais associadas ao
mesmo, bem como da empregabilidade de cada uma delas. O sistema educativo deve
colmatar esta lacuna, facultando aos jovens todo o apoio no seu percurso para que estes
consigam tirar o máximo proveito das suas capacidades e alcançar o sucesso na sua carreira
profissional.
Como jovens do interior transmontano que somos, preocupa-nos o envelhecimento da nossa
região. Os jovens do interior sentem-se obrigados a deslocar-se para o litoral e aí criar as suas
empresas para assim tirar proveito da proximidade dos grandes mercados de consumidores.
O interior do país, dada a sua riqueza natural, apresenta um grande potencial para o
desenvolvimento de inúmeros negócios no entanto, estes só poderão surgir se lhes forem
criadas condições favoráveis, nomeadamente através de medidas de discriminação positiva
(redução de impostos, taxas, contribuições etc.) para os jovens empresários que aqui queiram
estabelecer as suas novas empresas

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

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.

1. Criação de um gabinete de apoio técnico gratuito à consolidação do empreendedorismo
jovem, localizado no IEFP, para questões de natureza fiscal, jurídica e de gestão para todos os
jovens empresários (até aos 30 anos) e nos primeiros 2 anos de funcionamento do seu
negócio.

2. Instituição de um mínimo de 10 horas anuais para informação dos alunos do 12ºano
acerca da oferta atual/futura do mercado de trabalho nacional/internacional providenciando
aos alunos em causa um estudo das suas capacidades e o seu enquadramento relativamente
às diversas carreiras profissionais e mercado de trabalho.

3. Implementação de medidas de discriminação positiva para os jovens empresários que
criem as suas empresas nos distritos do interior do país. A discriminação positiva poderia
passar pela redução temporária da carga fiscal das empresas em causa e pela implementação
de projetos que divulgação dos produtos/serviços originários do interior português.

