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 Profissional de Esposende
Círculo: Braga
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Como sabemos a taxa atual de jovens desempregados ronda os 38,7%, um número muito
preocupante para nós, jovens que nos encontramos a caminho do mercado de trabalho. A
criação de cursos práticos, com uma vertente formal eprática, permite aos jovens entrar em
contacto com a realidade empresarial desde o início da formação, sendo assim mais fácil a
integração no mercado de trabalho após a conclusão do curso. Estes cursos seriam mais
virados para as novas tecnologias, o que permitiria que estes jovens tivessem uma melhor
adaptação a novas realidades, nomeadamente instrui-los para a manutenção e criação de
novas máquinas que desenvolvam as empresas, criando assim novos postos de trabalho. A
criação de novos empregos a médio prazo passa por uma melhor parceria entre as
instituições governamentais e as micro e as médias empresas em desenvolvimento, que irá
permitir estágios obrigatórios para todos os alunos que frequentem estes cursos, ou estágios
facultativos para os alunos que frequentem o ensino regular, de modo a estes também terem
contacto com a área que querem seguir no futuro. Mas para isto é fundamental que estes
estágios sejam nas áreas de maior empregabilidade, para que os jovens tenham contacto com
estas áreas de maior carência de trabalhadores, o que poderá permitir um maior interesse
nesses cursos e assim os jovens encontrarem emprego com mais facilidade. Obviamente que
o estado terá que cumprir a sua parte, apostando nas áreas com maior empregabilidade e
diminuir vagas nos cursos onde há mais percentagem de desempregados.

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

1. Criação de cursos mais práticos, apostando na aprendizagem formal e formação em
contexto de trabalho.

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.

2. Maior coordenação entre instituições governamentais e parceiros sociais para permitir
estágios para todas as áreas de ensino.

3. Aposta nas áreas de formação com maior empregabilidade e diminuição de vagas em
cursos com excesso de formandos no desemprego.

