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:Colégio Casa-Mãe
Círculo: Porto
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Nos últimos 20 anos, a tendência dos países europeus foi de desenvolverem os serviços e
abandonarem os setores produtivos - "A Europa Aburguesada". Entretanto, os países
emergentes desenvolveram eles próprios a exploração dos seus recursos naturais e
começaram a controlar as principais variáveis económico-financeiras à escala global "Globalização da Economia".
Num trajeto de pelo menos 30 anos de descontinuidade da produção local na Europa, é óbvio
que há cada vez mais jovens e licenciados sem trabalho. Segundo as estatísticas mais
recentes, a taxa de desemprego em Portugal atingiu em 2012, aproximadamente, 15,5% e
para 2013, estima-se que ainda suba para os 16%. O desemprego jovem já ultrapassa os 30%
daquele universo.
Já se está a avançar com medidas para inverter aquela tendência, mas é natural que os
resultados não aparecem rapidamente. Acima de tudo, procuramos que os jovens, estudantes
e licenciados sejam valorizados pelas suas capacidades, horizontes e estratégias. Quem sabe,
será esta nova geração, bem formada e com uma boa aprendizagem e conhecimentos
adquiridos, nomeadamente, no exterior, que, um dia, irá conduzir Portugal a uma situação
mais estável e equilibrada!
No nosso entendimento, a economia portuguesa tem de ser incentivada, em especial através
do apoio à produção nacional. Apenas uma economia forte pode criar empresas, modernizar
outras e gerar emprego para os jovens.

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

1. Implementação da entrevista de acesso ao Ensino Superior com o peso de 25% na nota de
entrada.

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.

2. Incremento da formação prática, técnica e profissional no Ensino Secundário.

3. Aplicação de uma quota de produtos nacionais às lojas.

