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 /3 Padre António Vieira
Círculo: Lisboa
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

As medidas propostas pela ESCOLA PADRE ANTÓNIO VIEIRA consistem preferencialmente na
criação de instrumentos de inovação que se transformem em mecanismos inovadores,
capazes de contribuir para a permanência dos jovens no seu país natal, ou de origem, e desta
forma melhor garantirem a sustentabilidade do desenvolvimento necessário às próximas
gerações.
" A fuga de cérebros" para o estrangeiro não deve ser incentivada, pelo contrário a
investigação é a prioridade para aumentar a competitividade da economia portuguesa.
Com a aceitação da primeira medida proposta a economia de Portugal evoluirá paralelamente
às economias dos Estados - Membros europeus, e poderá afastar os problemas económicos
que está atualmente a enfrentar.
A segunda medida, diretamente relacionada com a primeira, implica a fixação dos jovens, que
com mais estabilidade, poderão contribuir para o aumento da natalidade, e para um maior
equilíbrio da pirâmide etária .
A criação de pequenas e médias empresas, diminuirá o desemprego e aumentará a
população ativa. Desta forma os impostos pagos à segurança social serão melhor distribuídos,
devido à diminuição da população não ativa.
Medidas natalistas são necessarias de forma a que os jovens aprendam a auxiliar as famílias
mais carenciadas e a melhor projetar o seu futuro.

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

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.

1. Criar mecanismos fiscais para promover pequenas e médias empresas para fixar a
população jovem

2. Criar horários de trabalho flexíveis para pais com filhos pequenos (por ex: menores de 10
anos)

3. Atribuir créditos com juros mais reduzidos para adquirir/alugar habitações para famílias
jovens/numerosas.

