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 Penafiel
Circulo: Porto
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Portugal possui imenso potencial em variadíssimas áreas, como no domínio marítimo,
gastronómico, turístico, agrónomo, vinícola, das energias renováveis e do azeite. O
investimento nestas áreas resultará em benefícios para a balança comercial portuguesa,
permitindo a autossuficiência do país e, consequentemente, a diminuição das importações. O
desenvolvimento progressivo destas medidas promoverá uma maior diversidade das ofertas
de emprego dirigidas à população jovem.
O aprofundamento dos laços entre instituições de ensino e as empresas é extremamente
crucial, através dos quais, os alunos poderão ter maior aptidão para desempenhar as funções
exigidas aquando da sua entrada no mercado de trabalho. As empresas podem sugerir às
universidades as matérias que considerem ter maior pertinência. assim como o inverso, as
universidades fornecerem às empresas saberes atualizados.
A aposta no desenvolvimento rural poderá promover o emprego jovem, tendo como base a
política intervencionista do Estado. Com a fixação da população nas zonas do interior, não só
se desenvolvem as regiões em questão, como também se combate a desertificação e se
atenuam as assimetrias regionais. O desenvolvimento das zonas rurais acabará por fomentar
a construção de obras públicas (escolas, hospitais, …) e até instituições de cariz privado
(restaurantes, cinemas, bares, …). Tudo isto potencia a criação de postos de trabalho para os
jovens.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Direcionar o investimento para a formação profissional em áreas onde Portugal mostra ter

maior potencial.

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. Aprofundar a ligação entre as instituições de ensino e as empresas.

3. Apostar no desenvolvimento rural, tendo como base a perspetiva económica de
intervencionismo do Estado (Keynesianismo), promovendo o autoemprego.

