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 Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira
Círculo: Madeira
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Vivemos num mundo que se foi tornando mais complexo, ambíguo, contraditório e mais difícil
de entender como um todo. A imprevisibilidade apela a uma preparação acrescida dos
indivíduos. Nunca se falou tanto em proatividade, iniciativa, criatividade ou capacidade para
empreender. Os mais jovens são especialmente afetados por este contexto cultural e político.
Estão a construir as fundações das suas vidas e projetos, surgindo assim a questão: Como
fazê-lo? A ideia de futuro está comprometida, pois uma coisa é desejar um emprego para
toda a vida, outra é não dispor de um mínimo de estabilidade que impossibilita os sonhos e os
projetos a médio e curto prazo. É neste cenário que os alunos da nossa escola apresentam a
seguintes medidas que constituirão um caminho para marcar a diferença!

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

1. Diminuir as importações alimentares aumentando a produção agrícola nacional e as
exportações através de incentivos. Maior sensibilização para o consumo de produtos
portugueses e ações de formação e cursos de curta duração para jovens agricultores.

2. Reajustamento das ofertas curriculares das universidades e das escolas profissionais às
necessidades do país, ou seja, limitar o número de vagas para os cursos onde existe pouca
oferta no mercado de trabalho em relação à procura; e incentivar os cursos que tragam mais-
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valias económicas para o país, através de um estudo de mercado que analise estes dados para
que os jovens optem por cursos que lhe possam garantir mais sucesso e mais emprego

3. Incentivos às empresas na contratação de jovens desempregados através, por exemplo, da
descida das comparticipações para a Segurança Social e/ou de outros incentivos.

