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 Antero de Quental
Círculo: Açores
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

As razões que nos levaram a apresentar as medidas que constituem este Projeto de
Recomendação têm a ver com a crise económica e social em que o país mergulhou e com o
desemprego que começa, também, a atingir os jovens.
Os jovens de hoje quase não têm contacto com a nossa terra, com a sua riqueza. Muitos
dos produtos que consumimos advêm da nossa relação com outros países, decorrente da
nossa integração na Europa Comunitária. A globalização levou a que a maioria dos produtos
que consumimos venha de outros países com mão-de-obra barata, custos de produção baixos
e preços muito competitivos. Os cursos procurados pelos jovens não têm, frequentemente,
saídas profissionais. Tornou-se uma moda tirar cursos superiores sem grande base pedagógica
e deixou de se investir seriamente em cursos profissionais de qualidade direcionados para o
mundo do trabalho dentro da situação socioeconómica atual.
As microempresas apoiadas pelos municípios podem dar resposta a situações pontuais no
que respeita à componente de responsabilidades social das autarquias, reconduzindo a
população para a sua terra como potencial fonte de produção geradora de riqueza.
Deste modo, nós, enquanto jovens deputados eleitos pela Escola Secundária Antero de
Quental, vimos apresentar as seguintes medidas:

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

1. Criação de microempresas municipais para agregar os jovens desempregados do município
e suprir as deficiências das empresas que não conseguem satisfazer as suas necessidades
através dos serviços camarários.
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2. Incentivar o consumo único dos produtos nacionais, permitindo assim o desenvolvimento
das empresas, diminuindo a importação e desenvolvendo as nossas empresas que,
consequentemente, criarão novos postos de trabalho.

3. No setor educativo realçamos os cursos práticos e com componente de
empreendedorismo. Cursos menos teóricos e que se virem mais para a aposta no mercado,
sobretudo para a inovação, gerando outros empregos.

