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 Francisco Rodrigues Lobo
Círculo: Leiria
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Para dar resposta ao desemprego que assola as populações um pouco por todo o mundo são
necessárias medidas estruturais de apoio à criação e manutenção de postos de trabalho, bem
como incentivos à criação de novas empresas e à estabilidade das existentes, estímulos ao
consumo e preparação das camadas jovens para a inserção no mercado de trabalho. Esta
deve resultar da confluência de esforços para a criação de condições que permitam uma
melhor preparação e direcionamento dos jovens, o futuro motor da economia.

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

1. Criar, ao nível do Ensino Secundário, parcerias com empresas e instituições que permitam
aos alunos do ensino regular a possibilidade de conhecer as necessidades socioeconómicas
emergentes e de contactar com as entidades competentes, de forma a facilitar a escolha do
curso superior.

2. Conceder Incentivos fiscais a jovens que procurem o seu primeiro emprego nas áreas mais
despovoadas do interior do país, com redução das contribuições fiscais e incentivos à fixação
permanente desses trabalhadores nessas regiões mais fragilizadas.

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.

3. Incentivar os jovens para a prática da agricultura, fomentando a criação de novos espaços
agropecuários, utilizando, para o efeito, fundos da União Europeia.

