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Identificação da Escola:Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo
Círculo: Lisboa
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Nos dias de hoje atravessamos uma das maiores crises económicas a nível mundial.
Esta crise tem vindo a afetar o meio familiar e o dia-a-dia de milhares de pessoas. As
dificuldades vão crescendo, e são cada vez menos as pessoas que conseguem ter uma base
económica estável.
Como jovens, a preocupação é muita em relação ao nosso futuro profissional. Nos dias de
hoje, o país apresenta aos nossos olhos uma incógnita em relação ao que irá ser o nosso
futuro.
Juntámos todas as nossas preocupações, e conseguimos obter algumas medidas que achamos
que iriam ajudar na resolução dos problemas que hoje atravessamos.

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

1. Reduzir as despesas do Estado (subsídios a algumas fundações e à banca, aquisições
desnecessárias, como a construção de mais autoestradas). O Estado tem de reduzir o número
de despesas relativas a instituições que não ajudam causas propriamente importantes e
prioritárias para a comunidade. Deve apostar-se nas instituições que apoiam causas no
âmbito da proteção ambiental, segurança e ajuda de pessoas carenciadas.

2. Maior articulação entre o mercado de trabalho e o ensino ministrado nas escolas (criação
de escolas / cursos técnicos). Tem de se permitir uma maior estabilidade futura no emprego,
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criando e dinamizando escolas e instituições de educação, a fim de permitir que os jovens
possam ser colocados no mercado de trabalho e haja correspondência entre a oferta e a
procura.

3. Conceder maiores subsídios a instituições de apoio social de modo a permitir um apoio
mais efetivo a quem necessita. Aumentar a capacidade de exportação de produtos nacionais
(investindo na agricultura, criando subsídios, doando terras a quem as queira cultivar).

