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 Secundária Mouzinho da Silveira
Círculo: Portalegre
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

As nossas medidas refletem a preocupação de quem vive atento às dificuldades que
marcam a atual conjuntura nacional, sob a perspetiva específica de quem sente essas
dificuldades numa zona do interior, fustigada pelo desemprego, pela falta de oportunidades
para os jovens, pela falta de incentivos à fixação das famílias, pela menor oferta cultural, pela
reduzida acessibilidade. Refletem também a visão de quem se recusa a acreditar que todas
estas dificuldades tenham, inevitavelmente, de equivaler a falta de esperança.
Acreditamos que um país que consiga valorizar a diversidade e a especificidade das suas
regiões, as capacidades dos seus cidadãos, o potencial dos seus jovens, a sua agricultura, a
riqueza da sua costa, as suas tradições e a sua cultura, juntando todos estes elementos com
vista à melhoria das condições de vida de todos os seus cidadãos, reúne as condições
essenciais para ultrapassar crises económicas.
Acreditamos que a aplicação das nossas medidas poderia, a médio e longo prazo,
contribuir para uma economia mais forte, para a criação de emprego menos concentrado no
setor dos serviços e, por conseguinte, com maior capacidade de autonomia e resistência às
ondas de choque causadas pela conjuntura mundial.
Talvez devido à nossa juventude, queremos, acima de tudo, acreditar que estas
nossas medidas contribuiriam para um país de cidadãos com mais oportunidades e,
consequentemente, mais felizes. Afinal de contas, é aqui que vivemos e queremos continuar a
viver.

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

1. Gerir o número de vagas estabelecidas pelo Estado, nos diferentes cursos do ensino
superior (público), em função da respetiva empregabilidade, a nível regional e nacional. Os
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estabelecimentos de ensino poderiam receber incentivos ao aumento do número de vagas de
cursos já existentes e/ou à abertura de novos cursos, desde que apresentassem estudos que
apontassem para taxas de empregabilidade elevadas.

2. Promover o desenvolvimento do interior do país, através de incentivos à criação de
empresas/emprego nas regiões que, devido à sua localização geográfica, registam maior
desertificação e envelhecimento da população. Estes incentivos poderiam assumir a forma de
redução da carga fiscal das empresas sediadas nestas regiões, de atribuição de subsídios ou
de concessão de outros apoios e/ou facilidades (incentivos à natalidade, acessibilidade das
regiões, etc.) que contribuíssem para o desenvolvimento das regiões do interior.

3. Diminuir os custos de produção pagos pelos produtores portugueses, através do apoio às
micro e pequenas empresas nacionais e do apoio aos setores da agricultura e das pescas. Este
apoio poderia ser concretizado através, nomeadamente, do incentivo à criação de cadeias de
produção maioritariamente nacionais. O apoio às micro e pequenas empresas poderia
também ser concretizado através da criação de protocolos com a imprensa regional/local, que
poderia ser subsidiada caso promovesse a divulgação dos produtos e serviços de micro e
pequenas empresas.

