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 Secundária de José Estêvão
Círculo: Aveiro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

- Um dos principais problemas que atualmente assusta os jovens, acerca do seu futuro, é a
empregabilidade que nos últimos anos tem assumido valores e proporções negativas,
assustadoras.
- A partir de 1980, a terciarização da mão de obra tem sido o foco de grande parte das
empresas do país, deixando ao "abandono o sector primário".
- Aquilo que movimenta a economia de um país são as pequenas e médias empresas. Que
infelizmente, atualmente, estão a ser sufocadas por medidas de austeridade descontroladas.
- Uma das maneiras de dinamizar e reabilitar a estrutura de Portugal seria o microcrédito,
enquanto sistema financeiro que concede pequenos empréstimos com taxas de juros mais
moderadas e prazos de pagamento maiores, que iria permitir aos indivíduos a possibilidade
de iniciarem o seu próprio negócio, fomentando a economia portuguesa de modo a aumentar
a empregabilidade, e ainda reabilitar profissões tradicionais que têm sido abandonadas tais
como as ligadas a atividades manuais, artesanato, pequeno comércio, pequenas reparações,
conservas, etc.
- A formação pode oferecer ferramentas àqueles que desejam trabalhar e contornar uma
situação desconfortável e má financeiramente e prestar apoio aos que desejam iniciar novas
atividades tais como as pessoas beneficiárias de microcrédito e ainda permitir a reconversão
de outras pessoas em termos profissionais.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Promover uma maior criação de estágios no final do secundário para quem o desejar em
negócio integrado na área do curso do aluno. Essa criação seria concretizada através da
generalização de oferta deslocalizada de formação e consultadoria solidárias:
abrindo lugares para formandos numa lógica de solidariedade (conferindo benefícios fiscais
pela atribuição gratuita de vagas);
constituindo uma bolsa de horas de formação gratuita a oferecer solidariamente por
formadores certificados e de locais de formação;
construindo uma plataforma digital para publicar a oferta de ações formadoras e locais para
pesquisa por parte de potenciais clientes. A plataforma digital seria governamental e
financiada pelas empresas que beneficiam desta medida.

2. Fomentar o sector primário e secundário, aproveitando os recursos naturais e humanos do
país, como forma de incrementar a criação de emprego sem nunca ultrapassar as cotas
estabelecidas pela União Europeia.

3. Fomentar a implantação do microcrédito em Portugal:
lançando uma agência governamental para avaliação de pequenos projetos empresariais
destinada a fornecer indicações sobre viabilidade, grau de risco, prazos de retorno de
investimento, etc., indicações a disponibilizar a potenciais investidores;
conferindo benefícios fiscais aos investidores de microcrédito em sede de IRS (indivíduos) ou
IRC (empresas), num esquema semelhante às deduções para a solidariedade social e à lei do
mecenato;
criando uma plataforma digital que promova o encontro entre os candidatos a microcrédito e
os potenciais investidores.

