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 Secundária Vitorino Nemésio
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

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

A nós, preocupa-nos muito a falta de emprego que cada vez mais se nota neste país e
estamos prontos para lutar por mais e melhores oportunidades para os jovens que acabam a
universidade. Julgamos fundamental incutir o espírito de iniciativa nas pessoas, bem como a
criatividade para que sejam originais e empreendedoras. Para tal acontecer, é necessário que
os jovens sejam incentivados e apoiados tanto financeiramente como em outros campos. Um
dia do jovem empresário seria um bom incentivo.
É cada vez mais difícil inserir quem quer que seja no mercado de trabalho e para que os
jovens se consigam impor e trabalhar em algo que gostem é fundamental que exista um leque
mais diversificado de cursos técnico-profissionais , de âmbito mais prático, porque a
experiência, além de contar para o currículo, enriquece a nível pessoal e aprender nunca é
demais.
Existem cada vez mais licenciados em Portugal que não são devidamente aproveitados com a
alta formação que têm, porque as empresas não tem condições financeiras para lhes pagar,
daí considerarmos importante a existência de laboratórios de inovação e de emprego.Estes
laboratórios apoiariam a modernização e competitividade das empresas portuguesas e
promoveriam novos patamares de emprego mais especializado, o que acabaria também por
facilitar uma maior integração dos jovens licenciados ou proporcionar situações de obtenção
de experiência profissional (essencial em termos curriculares).Além de enriquecer estes
jovens a nível pessoal e profissional, ajudaria todo o país a desenvolver-se, pois os
laboratórios de inovação e de emprego seriam espaços nas empresas onde os alunos
universitários ou recém graduados desenvolveriam investigação por encomenda da empresa
ou aplicavam o resultado da sua investigação criando novos produtos, materiais,
procedimentos... o que ajudaria a empresa a afirmar-se no mercado nacional e internacional
(sendo pagos por isso e/ou tendo um vínculo laboral com a empresa).

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.

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

1. Criação de um departamento/gabinete, formado por várias empresas, interligado com o

ministério de educação, que aconselhe e apoie os jovens que tencionam criar uma empresa
promovendo assim o empreendedorismo sendo essencial a criação de um dia do jovem
empresário.

2. Criação de novos cursos técnico-profissionais, conjugando-os com atividades mais do
âmbito prático existindo também parcerias entre universidades e empresas do setor privado
que visem a criação de oportunidades de emprego para os jovens recém-licenciados.

3. A articulação entre as instituições do ensino superior e o tecido empresarial, através da
criação de laboratórios de inovação e de emprego.

