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:Colégio de São Teotónio
Círculo: Coimbra
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Com esta medida, pretende-se possibilitar aos jovens vencer a crise, através da produção de
riqueza.
Empregando as novas tecnologias, ou melhor uma página on-line, pretende-se criar uma
plataforma visível à escala nacional, ou mesmo até mundial, onde os jovens poderão expor as
suas ideias criativas com vista a um futuro mais próspero.
Este site vai permitir o contacto entre os jovens, o Governo e as PME.
Estas ideias poderão ser transferidas para uma incubadora de empresas, por escolha do
Estado, para posteriormente poderem formar uma empresa de sucesso.
Também há a possibilidade de que essas ideias criativas possam ser utilizadas,
convenientemente, por parte das PME, ao invés de se criar uma empresa.
A plataforma deverá poder ser visualizada nos dispositivos do futuro, isto é, haver uma versão
mobile para os tablets e os smartphones.
A escolha das melhores ideias irá ser feita por um grupo de deputados, previamente
escolhidos pelo Governo, mais especificamente, pelo secretário de Estado do
Empreendedorismo, Competitividade e Inovação.
Para a exposição do produto final destas ideias, será realizada, anualmente, uma feira com
este fim.
Para reduzir os custos da nossa proposta e continuar a apostar na juventude, este site vai ser
construído por um grupo de estudantes de uma faculdade ou instituto politécnico desta área.
A escolha do grupo vai ser feita através de um concurso público.

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

1. Constituição de uma Plataforma On-line para Divulgação do Empreendedorismo Jovem

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.

Português.

2.

3.

