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 D. Inês de Castro - Alcobaça
Círculo: Leiria
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

As nossas propostas pretendem ser uma amostra da abordagem transversal da questão dos
jovens e do emprego, no sentido de coordenar as reformas do ensino e do tecido económico
e empresarial no âmbito de um plano estratégico para o país.

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

1. Promoção de workshops e de acções de formação voltadas para o mercado laboral em
paralelo com o ensino secundário e em regime facultativo, de modo a incentivar um maior
contacto com o mercado de trabalho por parte dos alunos.

2. Concessão de incentivos de natureza fiscal ao estabelecimento de empresas em Portugal e
à contratação de jovens desempregados, através de uma descida generalizada do IRC, descida
essa que seria colmatada com cortes estruturais na despesa do Estado.

3. Criação de incentivos à fixação de jovens nas áreas rurais e à pratica da agricultura
nomeadamente através da criação de um programa de intercâmbios entre escolas
secundarias do litoral e do interior, do desenvolvimento de acções de formação técnica e
profissional para a agricultura, da simplificação do processo de arrendamento de
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propriedades agrícolas e da concessão de uma isenção temporária em sede de IMI para os
proprietários que, não explorando as suas terras, as disponibilizarem para o arrendamento,
isenção essa que seria colmatada com cortes estruturais na despesa do poder local.

