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:ESCOLA SECUNDÁRIA ABEL SALAZAR
Círculo: PORTO
Sessão:SECUNDÁRIO

Projeto de Recomendação:

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

Ao apostar na agricultura é possível ,simultaneamente, criar emprego aos jovens e combater
a estagnação e a desertificação das zonas rurais do país. Ao desenvolver este setor
poderemos diminuir as importações aumentando assim as receitas e equilibrando a balança
de pagamentos.
Ao atribuir benefícios fiscais aos jovens incentivamos o seu empreendedorismo o que levará
à criação de postos de trabalho. Este empreendedorismo poderá passar pelo dinamizar do
nosso turismo. Cria mais emprego e atrai turistas a Portugal aumentando quer o poder de
compra quer a entrada de capital no país . Origina-se assim circulação de capital que é o
imprescindível para o melhorar da economia.

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

1. Incentivar os jovens licenciados à prática da agricultura e/ou outros setores económicos
em necessidade desenvolvendo as zonas rurais e desertas do país.

2. Atribuição de benefícios fiscais, durante 5 anos, aplicando-se a jovens até 30 anos de
idade, que criem a sua própria empresa.

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.
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