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 Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Angra do

Heroísmo
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

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

A apresentação das medidas abaixo enunciadas vêm de encontro áquelas que são as
preocupações dos jovens, enquanto cidadãos e enquanto parte integrante do atual Sistema
Educativo. Neste sentido consideramos que, ninguém melhor do que os próprios
intervenientes para apresentarem propostas e refletirem sobre a sua própria realidade e
sobre o que realmente lhes fará falta enquanto futuros profissionais.
A transição dos jovens para a vida ativa é um processo complexo e exigente, que envolve
diversos intervenientes (comunidade escolar, família, jovem e sociedade) e fatores que estão
sob o controlo dos jovens (a escolha da formação) e fora do controlo destes, tais como, a
situação sócio económica do país.
Deste modo, consideramos que existem três tópicos essenciais que devem ser debatidos e
melhorados, por parte do nosso Governo Regional e que afetam direta e indiretamente a
inserção socioprofissional dos jovens.
As medidas selecionadas são, por isso, o reflexo das dificuldades, lacunas, obstáculos e
potencialidades encontradas na nossa região, demonstrando por isso uma visão raramente
tida em linha de conta e que acreditamos irá fazer toda a diferença no momento da tomada
de decisões relativamente ao tema do futuro e emprego dos jovens e a qual deverá ser o
rumo a tomar futuramente.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Para o voluntariado jovem, propomos uma maior divulgação e incentivos por parte das

entidades promotoras de voluntariado e dos bancos locais de voluntariado.

2. Rever as condições de acesso para o ingresso na Universidade para maiores de 23.

3. Aproveitar os dejetos de bovinos e suínos para produzir energia, criando assim mais
oportunidades de trabalho.

