Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola: Escola Profissional Profitecla
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

O crescimento da taxa de desemprego em Portugal tem sido um dos flagelos mais visíveis
desta crise. Conhecendo a taxa de desemprego nos jovens (15-24 anos), que atingiu, no
primeiro trimestre de 2012, uns alarmantes 36,2%, deixa-nos preocupados. Viver sem
expectativas profissionais pode ser devastador.
Vivendo num contexto laboral complexo e desigual ao nível das Oportunidades de Acesso e
Igualdade nas Relações Laborais, a Comissão eleitoral da Escola Profitecla reuniu um conjunto
de medidas que considera viáveis para potencializar um crescimento económico e uma
inserção dos Jovens portugueses no mercado de trabalho atual disponível em Portugal.
Na tentativa de promover políticas ativas de emprego e à formação profissional, com vista à
elevação dos níveis de empregabilidade dos jovens portugueses que apresentamos as
seguintes medidas:

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

1. Inclusão Social dos Jovens no mercado de trabalho pela proficiência dos Anteprojetos

desenvolvidos em PAP (Projetos de Aptidão Profissional);

2. Apoios de Investimento dos Projetos Desenvolvidos em PAP, em parceria com as Entidades
da Economia Social presentes nas esferas territoriais em que estão inseridos os jovens;
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3. Potencializar um crescimento de novos Cursos Profissionais em áreas específicas do sector
primário: Agricultura e Pecuária.

