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 Profissional da Ilha de S. Jorge
Circulo: Açores
Sessão: Escolar

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

Os futuros deputados da Escola Profissional da Ilha de São Jorge consideram que, além da
dignidade de conseguir sobreviver às próprias custas, o emprego é uma das maneiras de nos
sentirmos úteis pois dignifica a vida do ser humano.
Atualmente, existem muitas pessoas que sofrem por falta de emprego mas, muitos
desenvolvem importantes esforços para não se acomodarem e não ficarem à espera que seja
o Estado a cuidar deles. Porém, para os jovens, na maioria sem experiência, cada vez se torna
mais dificil entrar no mercado de trabalho sem um apoio estatal. Estado esse que está falido!
Infelizmente, são raras as empresas que apostam na motivação e na criatividade dos seus
trabalhadores para se tornarem mais rentáveis e até sustentáveis. Pensamos que , ao
obtermos um reforço positivo pelos nossos superiores tornamo-nos mais exigentes e mais
perspicazes na realização de trabalhos futuros.

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

1. Propor aos partidos políticos a reformulação dos programas ESTAGIAR.

2. Propor aos partidos políticos a promoção da produtividade no setor público e privado.

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.
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