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 de Lousada
Círculo: Porto
Sessão:Porto

Projeto de Recomendação:

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

O projeto assenta em dois aspetos fundamentais:
Por um lado a ideia de que é importante a criação de apoios financeiros exclusivos para
jovens, por outro que esses apoios sejam vocacionados para a resolução dos problemas
estruturais do país como a desertificação do interior, o desequilíbrio da balança comercial ou
as baixas taxas de natalidade.
Assim pretende-se que com a mesma fonte financeira, se resolvam dois problemas em
simultâneo: o desemprego jovem e a promoção e desenvolvimento de recursos endógenos,
aumentando assim a dispersão da população, o combate à desertificação do interior, às
baixas taxas de natalidade e o aumento das exportações
Todo o projeto deve revestir-se sempre de parcerias múltiplas entre municípios, banca e
universidades, para que em conjunto possam desenvolver projetos com objetivos comuns
trabalhando em conjunto para os mesmos fins. Desta forma evita-se os investimentos em
projetos dispersos sem conexão com as realidades locais e por conseguinte com interesse
nacional.

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

1. Criação de um fundo de capital de risco para pequenas empresas promovidas por jovens
desempregados. Estas empresas devem estar direcionadas para áreas reconhecidas como
campos de progressão em particular sustentabilidade, energia e ambiente, desenvolvimento
de software, tecnologias de informação ou com especialização em produtos e serviços
transacionáveis e suscetíveis de exportação.
Este fundo permitiria acesso a financiamento, que por via tradicional do apoio bancário seria
muito difícil. Por outro lado permitiria aceder a assessorias especializadas para apoio da
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empresa na fase inicial.

2. Atribuição de incentivos fiscais por parte dos municípios, nomeadamente isenção de IMI,
disponibilização de terrenos e ou espaços destinados à criação de empresas, isenção de
outros impostos. Estes incentivos seriam destinados a jovens desempregados ou à procura do
primeiro emprego durante os primeiros 5 anos de funcionamento da empresa.
Desta forma poderíamos conseguir atrair para alguns municípios do interior, população mais
jovem que contribuiria para o desenvolvimento local e para o aumento da taxa de natalidade
destas regiões evitando assim a desertificação do interior e promovendo o emprego jovem.
Ao mesmo tempo promover políticas de incentivo dos municípios para a criação de parcerias
com as universidades locais no sentido de articular a formação académica com as
necessidades da região.

3. Criação de incentivos para o regresso dos jovens ao campo no sentido de desenvolver
projetos associados ao setor primário visando fundamentalmente a aposta no
desenvolvimento e aproveitamento de recursos endógenos passíveis de serem exportados.
Desta forma poderíamos associar a produção agrícola com um conjunto de serviços prestados
relacionados com o turismo rural e os desportos radicais. Associado a tudo isto propomos a
criação de incentivos ao desenvolvimento de regiões demarcadas de produção para defesa
dos produtos endógenos.
Os projetos apresentados resultariam de parecerias entre os jovens empreendedores, uma
entidade bancária para o financiamento com o aval financeiro dado pelo Estado.

