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 Nuno Álvares
Círculo: Castelo Branco
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Tendo em conta a atual conjuntura em que nos encontramos, este projeto ambiciona
encontrar respostas para o grave problema do desemprego jovem. Para abordarmos esta
questão, centrámo-nos, fundamentalmente, em questões burocráticas que acreditamos
serem altamente prejudiciais ao progresso da economia nacional e, por consequência, ao
emprego jovem.
A primeira medida visa atrair investimento estrangeiro, diminuindo os custos inerentes à sua
existência, em território nacional. Acreditamos que, desta forma, muitas empresas
internacionais se irão fixar em Portugal. Por outro lado, pretende premiar as empresas
portuguesas ou estrangeiras que realizem investimentos consideráveis em território nacional.
Quanto à segunda medida, temos como objetivo promover os produtos nacionais no mercado
mundial, recorrendo à disponibilização de bolsas, financiadas por fundos comunitários, com
vista a aumentar as exportações e, consequentemente, criar novas oportunidades de
emprego.
Relativamente à terceira medida, pretendemos centralizar os dados relacionados com o
comércio de terrenos, facilitando a sua compra, venda, permuta, aluguer ou, em caso de
acordo de ambas as partes, cedência. Isto vai potenciar a exploração dos mesmos, permitindo
a produção de bens de consumo, aproveitando todas as características geofísicas do território
português (que, na nossa opinião, não são devidamente aproveitadas).
Esperamos, com estas medidas, poder contribuir para a elevação do debate.

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

1. Para atrair investimento estrangeiro, indispensável para o crescimento económico e
diminuição do desemprego, reduzir o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas
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(IRC), para empresas que façam novos investimentos.

2. Motivar a ligação universidades/empresas, criando bolsas para recém-licenciados se
deslocarem ao estrangeiro, por um período determinado de tempo, como por exemplo um
semestre, com o objetivo de promover e criar mercados para os produtos nacionais, com
recurso a fundos comunitários

3. Criação de um banco de terras (de acesso gratuito online) que permita trocar, vender,
leiloar ou arrendar terrenos abandonados ,com a garantia de que seriam explorados para a
agricultura; esta exploração seria assegurada por um grupo de produtores
(associações/ empresas) regionalmente repartidas/os.

