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 José Saramago - Mafra
Círculo: Lisboa
Sessão: 22 de janeiro

Projeto de Recomendação:

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

Até 2020, pretende-se que Portugal esteja no grupo dos países líderes em termos de inovação
e que, no mais curto prazo de tempo, promova o empreendedorismo, impulsionando o
emprego. No entanto, segundo dados estatísticos, a taxa de desemprego entre os jovens até
aos 24 anos ascende aos 35,4%, com o significativo número de mais de 80 mil jovens à
procura do primeiro emprego.
Em Portugal, 108 mil das pessoas desempregadas são licenciadas, o que leva a que a taxa de
emigração jovem cresça a um nível exponencial, devido à procura, por parte desta faixa
etária, de novas oportunidades. Tudo isto torna fulcral a criação de incentivos para os jovens
empreendedores.
Devido à emigração, o envelhecimento da população é um dado incontornável do presente,
sendo mesmo Portugal um dos países da União Europeia que está a envelhecer mais
depressa. Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), em trinta anos, a percentagem de
portugueses com mais de 65 anos passou de 11% para 17,5%. Mantendo-se esta tendência,
em 2050, cerca de 80% da população portuguesa apresentar-se-á envelhecida e dependente,
e a idade média poderá situar-se próxima dos 50 anos. Verificam-se reflexos de âmbito social
e económico, com impacto no desenho das políticas sociais e de sustentabilidade, bem como
alterações de carácter individual, através da adoção de novos estilos de vida.
A diminuição da produtividade económica, do espírito empreendedor e de inovação são
também algumas das consequências associadas ao fenómeno em análise.
Deste modo, são fundamentais iniciativas como o Programa Impulso Jovem e o Programa
Estratégico para o Empreendedorismo e Inovação. Todavia, mais se pode fazer, dado o
desemprego jovem estar num nível preocupante.
Visto que 56,5% da população inativa que atualmente reside em Portugal é estudantil, impõese a necessidade da criação e implantação de medidas que proporcionem aos jovens
condições que lhes garantam um futuro promissor, incentivando-os a investir no seu país.

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

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.

1. Implementação de um “Dia Aberto” de modo a que as empresas portuguesas possam
acolher, por um dia, estudantes que pretendam perceber o funcionamento das mesmas, as
principais competências dos vários funcionários, e onde seja possível partilhar ideias de
projectos, iniciativa esta divulgada através de um “site” criado para este fim.

2. Criação de um ano intermédio profissionalizante com estágio integrado, após a conclusão
do ensino secundário regular, opcional, que fortaleça o currículo dos jovens de modo a
prepará-los e ajudá-los a ingressar no mercado de trabalho.

3. Criação de incentivos para os jovens empreendedores que pretendem explorar recursos
endógenos e que desenvolvam projetos ou trabalhos de investigação, com o objetivo de criar
emprego e promover o dinamismo económico das regiões, nomeadamente, as que se
encontram subexploradas

