Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE MACEDO DE CAVALEIROS
Circulo: BRAGANÇA
Sessão: SECUNDÁRIO

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

Jovens, que futuro?
Todos os dias, seja nas notícias, seja pela boca dos mais velhos, ouvimos dizer que a solução é
emigrar, pois os jovens não têm futuro neste país: não há emprego; a economia não é
favorável; os impostos são impraticáveis… Mas, quem nos pode negar o direito de viver na
nossa pátria? Quem nos pode negar a possibilidade de trabalharmos em prol da economia do
nosso país? Quem nos pode negar a capacidade de decidirmos por nós próprios, de
orientarmos o nosso futuro? NINGUÉM, e é por essa mesma razão que nos encontramos aqui
hoje. Para defendermos e projetarmos os nossos futuros, de modo a que gerações vindouras
não tenham de crescer a ouvir: «meu filho, vais ter de abandonar o país onde nasceste. Aqui
não há futuro». Mas sim, crescer a ouvir: «meu filho, foi graças a um extraordinário conjunto
de jovens que se juntaram, preocupados com o teu futuro, que te é possível estar aqui hoje, a
trabalhar, a viver e a constituir família».
Agora, digo: Jovens, que futuro? FUTURO ORGULHOSAMENTE PORTUGUÊS!

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

1. Criação/reforço de uma linha de financiamento europeia para jovens empreendedores, de

modo que os que não consigam entrar no mercado de trabalho possam assim abrir o seu
próprio negócio.
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2. Elaboração de um quadro de benefícios fiscais para jovens empreendedores, de modo que
tenham condições para fazer com que a sua empresa seja competitiva, e por isso bemsucedida. Estes benefícios seriam aplicados de acordo com o número de postos de trabalho
criados. Assim, com esta lei criar-se-iam postos de trabalho tornando também as empresas
muito mais competitivas.

3. Dinamização de oportunidades/empregos no interior do país em diversas áreas como
restauração, turismo, cultura ou agricultura, visando a fixação de população mais jovem. Com
este rejuvenescimento da população poderia resolver-se o problema das grandes assimetrias
entre o litoral e o interior.

