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 Eça de Queirós
Círculo: Lisboa
Sessão:Sessão Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A crise demográfica constitui um problema atualíssimo da sociedade portuguesa e
europeia.Fenómenos como a desertificação do interiordo país, a baixa natalidade,
assustadora no caso português e a falat de emprego nos jovens, acima dos 37, constituem
problemas a que precisamos de ajudar a dar resposta. As propostas a seguir apresentaads
visam dar um contributo nesse sentido.

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

1. O Estado, via QREN, e em parceria com outras entidades públicas, privadas, bancárias e
outras, deve promover e assegurar a criação de bolsas de investigação e mérito nas
Universidades e Institutos Politécnicos , sobretudo no interior do país, fomentando a
inovação e o empreendedorismo local/regional.

2. Fomentar o empreendedorismo e inovação jovem, criando incentivos de investimento
para a fixação aos jovens recém-licenciados, de modo a investirem em áreas prioritárias do
nosso país. Tais apoios podem revestir várias formas, nomeadamente, recurso ao microcrédito e apoios financeiros, com taxas de juro competitivas e períodos de carência mínimos
de 3/5 anos e ainda incentivos fiscais.

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. Diminuir a idada da reforma, que penaliza a entrada dos jovens no mundo do trabalho,
criando em simultâneo uma bolsa de empregados séniores que assegurem a formação,
sobretudo prática aos jovens empregados.

