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 Secundária de Pombal
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

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

O nosso país atravessa uma grande crise económica e financeira. O desemprego é um dos
piores indicadores da nossa economia que não para de aumentar, nomeadamente nos jovens.
Muitos têm emigrado para o estrangeiro na busca de condições que não encontram no nosso
país. Isso traduz-se numa enorme perda para Portugal, pois grande parte destes jovens tem
um elevado grau de conhecimentos e qualificações que nos poderiam ajudar a contornar esta
crise. É com base nestes pressupostos que procuramos encontrar soluções para o problema
do desemprego entre os jovens. Com a ajuda dos jovens vamos ultrapassar a crise e,
ultrapassando a crise, poderemos dar melhores condições aos jovens para desenvolverem as
suas capacidades e desempenharem as suas tarefas, contribuindo assim para o
desenvolvimento de Portugal. Devemos ter um ensino mais adaptado às necessidades do
mercado de trabalho para facilitar a entrada dos jovens no mesmo. Não podemos descurar o
setor primário e temos de encorajar o seu rejuvenescimento e modernização. Temos,
também, de atrair investimentos para facilitar a criação de novas empresas empregadoras e
estimular a contratação por parte de empresas já existentes. Com estas condições,
conseguiremos um futuro mais promissor para os nossos jovens.

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

1. Apostar numa educação para o empreendedorismo nas escolas e universidades e num

método de ensino mais adaptado às necessidades do mercado 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 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.

2. Incentivar o rejuvenescimento de atividades ligadas ao setor primário com ajudas na
modernização do setor.

3. Criação de condições mais atrativas para o investimento gerador de emprego.

