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 Profissional do Alto Minho Interior - Paredes de Coura
Circulo: Viana Do Castelo
Sessão: Secundário

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

O desemprego do homem deve ser tratado como tragédia e não como estatística económica.
(Papa João Paulo II)
Cada vez há mais desemprego entre os jovens no nosso país. Muitos não querem saber da
escola, e quando dão conta do erro, gostariam de arranjar emprego, mas não têm
qualificações. Quando finalmente arranjam algum, não era o emprego desejado.
Sabemos que o futuro somos nós, os jovens, e que temos muita sorte por estarmos num país
que aposta muito na educação. Precisamos que as escolas, em parceria com as empresas
vejam quais são as necessidades do mercado de trabalho apostando no ensino profissional
para os jovens, pois, atualmente, as empresas apostam em alguém que tenha conhecimentos
teóricos e que os consiga por na prática. E é para isso que o ensino profissional serve, pois os
alunos concluem os estudos com duas opções: oportunidade de entrar no mercado de
trabalho ou prosseguimento de estudos no ensino superior.
A elevada taxa de desemprego na atualidade constitui um problema. Para combater esta
elevada taxa de desemprego propomos baixar a idade da reforma. Os jovens, sendo mais
qualificados, podem dar maior produtividade, maior rendimento e conseguem adaptar-se
mais rapidamente a outro tipo de trabalho.
Alguns dos jovens sonham em ter o seu próprio negócio. Mas com que ajudas é que eles
podem contar? Quase nenhumas. O estado deveria preocupar-se mais com o futuro do país,
com os Jovens. O estado deveria dar mais incentivos à criação de empresas inovadoras, isto é,
empresas capazes de transformar os desperdícios em algo útil, tendo como preocupações as
questões ambientais, usufruindo das novas tecnologias e gerando mais emprego.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Ajustar a formação ao mercado de trabalho;

2. Baixar a idade da reforma;

3. Criação de empresas inovadoras.

