Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Tecnológica e Profissional de Sicó
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

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

Uma das preocupações mais sérias na sociedade é a questão do emprego/desemprego. É
fundamental uma eficaz cooperação entre o mercado de trabalho e os estabelecimentos de
ensino, procurando diminuir a taxa de desemprego bem como as necessidades das empresas
de mão-de-obra qualificada em sectores específicos.
Deve existir nesta fase difícil da economia portuguesa, uma acção conjunta e complementar
entre o Estado e o mercado. A evolução do emprego na economia portuguesa nos últimos
anos não indica modernidade, sendo este um problema tanto do Estado como da iniciativa
privada. Também a desindustrialização veio para ficar. Eliminam-se empregos em empresas e
indústrias que perdem competitividade, ou que perdem a sua razão de ser, na medida em que
são ultrapassadas pelo progresso técnico ou por alterações sociais. No entanto, também se
espera que surjam empregos em novas empresas, dinâmicas, em sectores considerados
modernos ou até nos tradicionais. Terá forçosamente de existir o envolvimento estatal (até
mesmo pelo próprio quadro europeu), considerarem-se novas e velhas perspectivas (incidir
mais em sectores mais “abandonados” ultimamente), promover e cativar as iniciativas
privadas (que desenvolvam novos projectos, tecnologicamente mais avançados) e estimular
as forças económicas locais.
A questão da segurança pública é outra das temáticas que actualmente mais preocupa a
sociedade portuguesa. As pessoas querem respostas por parte do Estado, designadamente
que tipo de medidas de precaução é que poderão assegurar a população para que esta se
encontre livre do perigo, de danos e riscos eventuais à vida e ao património. A nossa
abordagem a este assunto está mais focada em aspectos preventivos e não tanto nos
repressivos ou judiciais.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, 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 projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

1. Criar novos postos de emprego e abrir mais centros de formação na zona sul do país, por

ser uma região com falta de habilitações. Por outro lado, devem ser criadas condições que
facilitem o trabalho em part-time, ocupando os jovens durante as férias lectivas.
Esta medida é possível através de mais apoio (por exemplo a nível de encargos fiscais), por
parte do governo, às pequenas e médias empresas, para que estas criem mais postos de
trabalho e mais incentivos à população, para que esta possa trabalhar em sectores mais
“abandonados”, como por exemplo a agricultura e a pesca. Cultivo obrigatório dos
campos/terrenos abandonados e estimulando os jovens a serem mais autónomos,
independentes e empreendedores e atribuir-lhes mais incentivos para a criação do seu
próprio emprego (subsídios, local de trabalho, angariação de clientes, etc.)

2. . Permitir maior liberdade de acção às forças policiais para que haja maior segurança
pública.
Esta medida é concretizavel através de mais policiamento na rua no período nocturno,
sobretudo nos postos de abastecimento de combustível. Colocar câmaras de vigilância nos
semáforos dos cruzamentos, para melhor combater o “carjacking”, tornar os veículos de
transporte de valores mais discretos e introduzir melhores dispositivos de segurança nas
caixas de multibanco e ainda promovendo acções de sensibilização, nas juntas de freguesia,
para os idosos, sobre as burlas mais frequentes que assolam esta faixa etária da população e
acções de formação de “auto-defesa” abertas a toda a população.

3.

