Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária de Santa Maria
Circulo: Açores
Sessão: Regional

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

Para que haja emprego é vital que se promova o crescimento económico. Se isso for
alcançado vai-se promover, ao mesmo tempo, a formação e a educação.
Atualmente, o investimento no território nacional é crucial, todavia sem o IDE (Investimento
Direto do Exterior) é mais difícil obter uma retoma no crescimento económico. Por isso,
contamos apenas com os cidadãos portugueses para entrarem com esse investimento.
Portugal necessita de inovar, o que vai de acordo com a nossa 1ª medida, "Educar para o
Empreendedorismo".
É importante esclarecer, juntos dos jovens, quais as vantagens de um curso
profissional/tecnológico, pois estes concedem uma visão prática no mercado de trabalho.
Algo que vai de encontro com as necessidades nacionais.
A internet é um dos meios de eleição para a procura de emprego. No entanto, existe uma
vasta dispersão e desorganização nos forúns, o que justifica a nossa 3ª medida, sobretudo
porque ela pretende organizar e concentrar as principais ofertas de emprego.
Aqui estão presentes pequenos passos para a diminuição da taxa de desemprego jovem.
Acreditamos que com a prática dessas medidas iremos, com certeza, ver uma retoma no
crescimento económico.

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

1. Criação de uma disciplina escolar com o objetivo de "Educar para o empreendedorismo" de
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modo a obter uma formação qualificada e transmitir alguma confiança/motivação para que o
jovem, futuramente, possa ter capacidade de criar trabalho para si e para os outros.
Destacando-se a agricultura, a nível local e regional, a inovação, a indústria e a economia
social, como áreas que podem procovar uma retoma no crescimento económico;

2. Promover, juntos dos jovens, os cursos profissionais e tecnológicos, apostando-se também
nos estágios;

3. Criar e promover uma plataforma a nível nacional, onde se reúnam todos os fóruns de
emprego para jovens;

