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 Profissional e Artística da Marinha Grande
Círculo: Leiria
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

O sistema atual não está a funcionar. O povo não tem direito a votar em decisões muito
importantes que o Governo toma, o que, automaticamente, invalida a nossa democracia, pois
não nos está a conferir o direito de votar em tudo o que tenha impacto nas nossas vidas.
Consideramos que, neste momento, os apoios, os microcréditos e as entidades que
fomentam e apoiam o empreendedorismo não são suficientes. Cremos que deve haver um
apoio mais presente e que exija mais aos jovens, não a nível monetário, mas sim, no
desenvolvimento e apresentação de projetos a empresas, como também a criação do próprio
emprego/empresa.
Somos da opinião que num negócio, ambas as partes devem arriscar. Tanto quem tem a ideia,
como quem financia. Desta forma, o negócio será iniciado pelo jovem empreendedor e terá o
apoio de um empresário que apostará na formação do empreendedor e acompanhará todo o
seu percurso. Como contrapartida e para incentivar também os empresários a apostarem
nestes jovens, todo o negócio será alvo de um contrato entre o empresário e o
empreendedor que consagrará parte dos lucros ao empresário que acompanha todo o
processo de criação e manutenção do negócio.

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

1. Reforma do sistema atual da prática da democracia e defesa de uma democracia aberta e
não apenas representativa.

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.

2. Criação de Entidades/Organismos que prestem todo o apoio necessário aos jovens, para
que estes consigam criar o seu próprio emprego, ou mesmo, gerar novas oportunidades de
negócio através da apresentação de propostas/projetos de valor a empresários.

3. Criação de uma Bolsa de Tutores que tenha como objetivo auxiliar os jovens
empreendedores na procura de patrocinadores e celebração de contratos que consagrará
parte dos lucros ao empresário/patrocinador do projeto.

