Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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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 Carlos Amarante
Círculo: Braga
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Atualmente, a qualidade deve sobrepor-se à quantidade pelo que temos de investir mais na
criação de produtos qualitativamente superiores, em vez de aumentar a produção daqueles
que terão poucas hipóteses de singrar no mercado internacional.
Ao mesmo tempo, devemos apostar em produtos nacionais para exportação , como o vinho
do porto, azeite, camarão da costa, sardinha, cortiça, tomates coração de boi, de forma a
promover a gastronomia nacional, tanto no país como fora dele.
Devemos também aproveitar as ligações históricas para promover o país , turisticamente, por
exemplo, as relações com Espanha, França, Inglaterra, Brasil, Timor-Leste, etc.
Para além de toda a preocupação com os produtos, é essencial uma maior eficácia na
divulgação dos serviços de que dispomos. Portugal tem excelentes empresas públicas e
privadas, assim como, mão-de-obra altamente qualificada e eficaz.
O principal objetivo desta medida é melhorar a mão-de-obra portuguesa, através da
remodelação do ensino superior, de forma a diversificar as escolhas de curso por parte dos
estudantes. Simultaneamente, devemos melhorar os cursos profissionais, visto que o dinheiro
investido neles não se reflete nos resultados obtidos. Para esta medida vigorar devem- se
impor medidas, como, por exemplo: quando um aluno tem um fraco desempenho ou
aproveitamento a nível escolar, deve perder os apoios que eventualmente receba. Isto
afastaria as pessoas que não trabalham e parasitam o ensino, obrigando todos a esforçaremse, para que possam fazer a diferença.
Devemos também proporcionar uma semana de trabalho aos alunos do ensino secundário
regular, numa empresa relacionada com a sua área, para ganharem um primeiro contacto
com o mundo laboral. Esta medida seria implementada em tempo de férias, de modo a não
afetar o tempo escolar.
A nossa última medida, de beneficiar fiscalmente os jovens e seus empregadores, deve
apenas estar em prática no primeiro ano de contrato do primeiro emprego do respetivo
trabalhador, de maneira a evitar o uso abusivo da medida. Este contrato deve ser
obrigatoriamente de um ano e sem cláusulas de rescisão, que beneficiem a parte patronal;
Simultaneamente , estes benefícios deveriam estender-se aos jovens recém-formados, que
estão à procura do primeiro emprego. Esta situação deveria decorrer num prazo máximo de 6
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meses, para não haver um aproveitamento ilícito.

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

1. Promover o país através das suas empresas, produtos e serviços.

2. Proporcionar aos alunos um contacto com o mundo do trabalho de forma a criar mão de
obra mais qualificada.

3. Beneficiar fiscalmente jovens empregados e respetivos empregadores.

