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 de Santa Maria _Sintra
Círculo: Lisboa
Sessão:Distrital de Lisboa

Projeto de Recomendação:

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

Enquanto jovens no mundo actual sofremos as consequências de uma crise económica e
financeira que põe em causa todos os valores sociais e políticos. É difícil encarar o futuro com
esperança, mas cabe a cada um de nós definir um rumo que altere esta situação. O caminho a
percorrer passa pela procura de eficiência, inovação, capacidade de internacionalização e
aproveitamento dos recursos endógenos.
Um dos problemas da actualidade é definir como é que nós, os jovens, nos inserimos no
mercado de trabalho e, por isso, devemos apostar na adaptação da formação/educação às
exigências do mundo actual. Esta adaptação passa pelo investimento nas áreas em que
Portugal tem vantagens competitivas, tais como: energias renováveis, economia do mar,
turismo, economia florestal, produção de vinhos e calçado, entre outras.
Para alcançar o desenvolvimento sustentável e maior produtividade do trabalho temos
que proporcionar as condições necessárias para que os jovens consigam obter o primeiro
emprego e, assim, dar ao Estado o retorno pelo investimento que foi feito na sua educação. É
necessário inverter a tendência actual, na qual as empresas contratam trabalhadores
experientes em detrimento de jovens recém-formados.
Um dos melhores meios para combater o desemprego jovem é a aposta no
empreendedorismo e na divulgação a nível nacional e internacional das mais recentes
iniciativas da geração jovem.
Com a determinação, a ousadia e a audácia características dos jovens podemos dar
um significativo contributo para o futuro da Humanidade.

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.

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

1. Reforçar o investimento e actualizar os cursos profissionais e superiores, adaptando-os à
actual realidade mundial e às necessidades dos mercados, dando maior realce às áreas em
que temos vantagens competitivas (energias renováveis, economia do mar, turismo,
economia florestal, produção de vinho e calçado, entre outras), que promovam o
desenvolvimento sustentável do país.

2. Atribuição de benefícios fiscais controlados a empresas que estabeleçam protocolos com
escolas e universidades para disponibilizarem estágios remunerados a jovens.

3. Promover a divulgação de empresas criadas por jovens no mercado nacional e a
cooperação com grandes empresas a nível internacional, tendo como intermediários o
Estado e Associações de Jovens Empresários.

