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 das Laranjeiras
Círculo: R. A. Açores
Sessão:Secundária

Projeto de Recomendação:

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

A falta de emprego / trabalho é um dos mais preocupantes problemas com que a sociedade
portuguesa se depara. Sendo um problema transversal a todas gerações ativas (dos 18 aos 64
anos) é entre as camadas mais jovens que o desemprego atinge números alarmantes e
insustentáveis por longos períodos de tempo.
A falta de ocupação e a incapacidade de gerar rendimento que permita a uma pessoa ter
uma vida digna e alcançar os seus objetivos são circunstâncias que podem proporcionar
situações de extrema gravidade onde a democracia no passado não conseguiu dar resposta
adequada, levando ao surgimento de regimes totalitários como forma de pôr termo, entre
outros, aos problemas gerados por períodos longos de tempo com elevados níveis de
desemprego (basta para tal verificar a situação que levou Adolf Hitler ao poder).
O trabalho em Portugal foi, nos últimos anos da nossa democracia, desvalorizado e
desrespeitado por uma grande parte da população portuguesa. Quando foram criados apoios
sociais estatais, que na sua génese tinham o nobre propósito de garantir a todos os
portugueses as condições mínimas de dignidade humana, muitos de nós subverteram o
objetivo do apoio tornando-o num rendimento que substitui os proveitos provenientes do
trabalho. Também o facto de os rendimentos reais do trabalho (após subtrair os custos dos
transportes, vestuário e alimentação ao vencimento) serem inferiores aos dos rendimentos
resultantes de apoios sociais, fez com que numa parte da sociedade portuguesa o valor
trabalho fosse desrespeitado e desvalorizado. Esta situação fez com que um elevado número
de portugueses se acomodasse à sua situação, fazendo com que a capacidade
empreendedora, condizente com a história de Portugal, desaparecesse deste grupo de
pessoas tornando muito difícil a reingresso destas pessoas para o mercado de trabalho.
É na convicção que um dos mais antigos povos do mundo é capaz de se reinventar e
superar as adversidades que enfrenta, mas que para isto acontecer é necessário muito
trabalho, empenho e preparação de todo um povo que surgem as propostas da Escola
Secundária das Laranjeiras que não são mais do que um contributo reflexivo de possíveis
soluções que a serem implementadas pela sociedade podem ajudar Portugal a encontrar as
soluções para que se crie mais e melhor emprego jovem e que estes não tenham, como
sugerido por alguns, de emigrar para terem o emprego que o seu país não foi capaz de
criar.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Criação de uma plataforma virtual de jovens (até aos 35 anos) onde estes possam associarse, conforme as suas potencialidades e desempenhos, na formulação/desenvolvimento de
projetos comuns, com o objetivo de criação de pequenas e médias empresas. Para além de
criarem os seus próprios empregos, os jovens empreendedores, com bons projetos, desde
que devidamente apoiados e bonificados, podiam a médio e longo prazo ter capacidade de
eles próprios oferecerem novas oportunidades de emprego.

2. As empresas deveriam, periodicamente, prescindir de uma quantia monetária, a qual seria
proporcional ao lucro obtido pela mesma. As contribuições de cada empresa constituiriam um
plano de investimento, que seria necessariamente utilizado na formação de jovens em busca
da experiência profissional de um primeiro emprego e/ou na criação de novos postos de
trabalho.

3.

