
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 Vagos 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Escolar 

 

 

Projeto de Recomendação: 

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

 

Os bancos deveriam ter um papel mais ativo no combate ao desemprego. Devem, também, 

desenvolver procedimentos que permitam um maior controlo desses negócios: caso não haja 

rendimentos, caso não haja  empenhamento e responsabilidade na gestão do negócio, o 

empréstimo deve ser suspenso. 

Criando novos negócios, criam-se novos postos de trabalho, dinamiza-se a economia e, 

inclusivé, pode-se ajudar aqueles que, em virtude da sua idade, não conseguem encontrar 

trabalho, nomeadamente elementos da família. 

 

Aos direitos sociais devem corresponder deveres sociais. Assim, aqueles que beneficiam de 

subsídios de desemprego, devem ser obrigadas a aceitar os trabalhos para os quais sejam 

solicitados. Deve de existir uma maior responsabilidade quando se usufrui de benefícios 

sociais.     

 

 

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

 

1. Possibilitar apoios específicos a jovens que queiram iniciar o seu próprio negócio.  

 

 

2. Reduzir o subsídio de desemprego às pessoas que rejeitem propostas de trabalho. 

 



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.       

 


