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: EPTOLIVA - Escola Profissional de Oliveira do Hospital, Tábua e Arganil
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

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

Vivemos num mundo que se foi tornando mais complexo, ambíguo, contraditório e mais difícil
de entender como um todo. A imprevisibilidade apela a uma preparação acrescida dos
indivíduos. Nunca se falou tanto em proactividade, iniciativa, criatividade ou capacidade para
empreender . Os mais jovens são especialmente afectados por este contexto cultural e
político. Estão a construir as fundações das suas vidas e projectos. Como fazê-lo? Nós,
enquanto jovens, propomos as seguintes medidas:

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

1. Apostar num sistema dual de formação profissional

Pretende que um jovem aprenda qualificações teóricas enquanto pratica essa teoria em
contexto de trabalho nas empresas. Esta solução deverá resultar numa melhor interacção
entre a ciência e a técnica, favorecerá a criatividade e a competitividade da nossa economia e
contribuirá para uma via adequada ao crescimento de Portugal. Este sistema é o oposto a
muitos cursos demasiado ou apenas teóricos. Países com um sistema dual apresentam
geralmente um nível menor de desemprego juvenil.

2. Legislação trabalhista mais flexível

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.

A Alemanha, por exemplo, tem uma taxa de desemprego muito baixa devido à flexibilidade
das leis laborais que permite que se mantenham as pessoas empregadas, embora reduzindo
as horas trabalhadas. O seu salário reduz-se, mas elas continuam empregadas, e estas leis,
muito elásticas, permitem às empresas adaptar-se aos ciclos económicos sem despedir as
pessoas.

3. A criação de novos incentivos para os jovens apostarem na agricultura
A agricultura é uma janela de oportunidades para os jovens darem a volta à crise.Nós,
portugueses, somos um país com grandes potencialidades no setor agrícola, pela nossa
diversidade cultural, geográfica, gastronómica e climatérica, pelo que os jovens têm de
investir nesta área.

