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: Escola Profissional de Cortegaça
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

Todos os jovens deste país, ao acabarem as suas formações de ensino obrigatório, superior
ou profissional, enfrentam o desafio do primeiro emprego. É na maioria das vezes, nesta
etapa que um jovem pode ver a sua vida a perder qualidade drasticamente. Muitas vezes, e
devido à óbvia falta de experiência no mercado de trabalho, os jovens são confrontados com
situações de emprego desumanas e antidemocráticas. Situações de emprego em que os
jovens são contratados exclusivamente para que as suas entidades patronais possam
beneficiar de vantagens fiscais, ou então quando esses mesmos jovens se submetem ao
trabalho sem qualquer remuneração, são cada vez mais frequentes.
Para agravar a situação que sempre foi difícil para esta faixa etária, temos as dificuldades
acrescidas pelo contexto de crise económica que assola o país. Gastam-se tantos euros na
formação de jovens e depois é o próprio governo a aconselhá-los a emigrar. Que contradição:
estes jovens vão contribuir para o desenvolvimento de países que não o nosso, enquanto por
cá, muito fica por fazer?!
Não é evidente a necessidade de reformular estratégias? Nós temos a certeza que sim!
Portugal é um país com uma forte dependência externa no que diz respeito ao setor primário,
importamos cerca de 84% dos recursos que consumimos. Porque não se aposta então na
revitalização deste setor, canalizando a formação jovem para rentabilizar importantes
recursos naturais que possuímos? O mesmo se aplica às energias renováveis cujo
investimento, noutros países muito tem impulsionado a economia.

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

1. Investir na formação de jovem para a área das Energias Renováveis e Setor Primário com
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prévio destino de emprego para os mesmos. (Assim todo o investimento na formação terá
retorno para o Governo Português).

2. Criação de um conjunto de medidas constitucionais para a Proteção ao Emprego Jovem.
(Para que assim os jovens possam usufruir de uma proteção contra contratos precários no seu
início de carreira, desincentivando a emigração jovem, oferecendo condições de trabalho
independentes da sua idade ou experiência).

3.

