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 Profissional da Ilha de São Jorge
Círculo: Açores
Sessão: Escolar

Projeto 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 devem ter
dignidade por conseguir sobreviver às próprias custas, como ter oportunidade e condições
para permanecer nas suas terras a trabalhar, continuar nas suas raízes e construir família.
Atualmente existem muitas pessoas, principalmente jovens, que emigram por falta de
oportunidade e por falta de emprego. Saiem fora da sua área de conforto, pois a nossa Região
encontra-se estagnada e o Estado não encontra soluções credíveis para combater este facto.
Infelizmente a maior parte dos jovens não tem estabilidade na sua vida e muitas das vezes
estão sem emprego, o que leva a que emigrem em busca de um futuro melhor. Ora, se os
jovens saiem da sua terra isto leva a um envelhecimento da população que, por sua vez, leva
diretamente a uma diminuição da taxa de natalidade.
Devemos olhar para as áreas com maior potencial nos Açores como forma eficaz de fixação
dos nossos jovens e com o intuito destes apostarem nas mesmas.

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

1. Remodelar o programa de incentivos à natalidade e combate ao envelhecimento da
população.

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. Reformular as políticas de exportações e importações, criando novos empregos e novas
oportunidades de trabalho para combater a emigração, principalmente dos Jovens.

3.

