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:Agrupamento de Escolas de Arganil
Círculo: Coimbra
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Numa altura em que o nosso país se encontra mergulhado numa grave crise económica, todos
os dias ouvimos falar de casos de empresas que fecham ou que dispensam funcionários, o
que leva a que os números do desemprego aumentem de forma vertiginosa e assustadora,
atingindo valores recorde. No fim do mês de novembro do ano passado, estimava-se que mais
de 697.000 pessoas estivessem desempregadas, sendo que entre esse número assustador
cerca de 11.000 pessoas eram casais.
Ainda assim, os mais afetados por esta grande calamidade, que é o desemprego, são
os jovens e as mulheres. Em novembro de 2012 calcula-se que o valor da taxa de desemprego
entre os jovens com menos de 25 anos fosse de cerca de 38,7%, ainda assim um pouco abaixo
do calculado no mês anterior, que se situava nos 39%, mas significativamente superior ao ano
de 2011 em igual período (34,4%).
Portugal em relação ao conjunto dos países da Zona Euro tem uma taxa de desemprego
jovem elevada.
Sendo os jovens os mais afetados pelo desemprego, e sendo nós jovens,
seguidamente iremos apresentar três medidas que podem ajudar a com que os recémlicenciados de hoje tenham um melhor amanhã.

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

1. Criação de uma rede Europeia de Emprego;
Pretende-se apoiar a criação de emprego para atividades, setores e empresas em expansão.
Tem-se como objetivo a melhoria da produtividade e do emprego.
Deve também melhorar a situação no mercado de trabalho dos grupos mais vulneráveis, tais
como os jovens, as mulheres, as pessoas pouco qualificadas, os trabalhadores mais velhos. As
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medidas têm de ser complementadas por ações específicas em setores com potencial
especialmente forte para desencadearem crescimento gerador de emprego. Propondo-se a
criação de uma rede europeia de emprego jovem, na qual qualquer jovem pertencente aos
países da união europeia poderia trabalhar em qualquer parte da mesma. Levando os jovens a
conhecer realidades e culturas diferentes.

2. Fazer um estudo do mercado Europeu para saber os cursos nos quais existe mais carência;
Se existisse um estudo no mercado, a nível europeu, para que se conhecessem os cursos que
são mais precisos, haveria a possibilidade dos alunos escolherem o seu curso, tendo em conta
um emprego futuro assegurado.

3. Dar mais apoios aos jovens empresários e facilidade em parcerias com outras empresas
Europeias;
Com esta medida pretende-se que os jovens empresários tenham mais apoios por parte do
estado. Uma vez que o dinheiro usado é de todos os contribuintes portugueses, deveria
existir um estudo de viabilidade correto para se saber se, de facto, o investimento iria ser
viável. Para isso deveria ser criado um gabinete de apoio aos jovens empresários, este
gabinete seria o responsável pelo estudo de viabilidade e deveria ter um grupo de pessoas
competentes para poderem ajudar os jovens nos primeiros meses com a sua empresa para
poderem ser competitivos no mercado. Para que as empresas possam ser competitivas,
necessitam de ter facilidade em entrar no mercado Europeu, para tal teria de existir facilidade
em fazer parcerias com empresas europeias.

