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 Campo Maior
Círculo: Portalegre
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Um país sem jovens é um país condenado. A forma como as gerações mais novas são tratadas
no presente reflete a qualidade do futuro de uma nação. Posto isto, o que esperar de um país
onde 38% dos jovens entre os 15 e os 24 anos está desempregado e em que o desemprego
entre licenciados duplicou em 4 anos? Estamos a criar uma geração desamparada, sem
perspectivas de futuro, empurrada para a pobreza e forçada a continuar dependente dos pais.
A criação de emprego para os jovens deve tornar-se uma prioridade política e as
mudanças devem ser iniciadas na base: o sistema de ensino. Sabemos que o mercado
português não tem capacidade para absorver todos os licenciados que saem anualmente das
universidades, mas existem outros caminhos. O ensino profissional pode e deve ser uma
opção para muitos estudantes. Se a oferta deste tipo de cursos fosse moldada para responder
às necessidades de cada região, tendo em vista o tipo de empresas/indústrias do concelho e
as suas carências a nível de pessoal especializado, os alunos sairiam da escola com boas
perspectivas de emprego na sua localidade.
É igualmente imperativo que se tomem medidas com vista a alterar o sentido de
cidadania, ética e responsabilidade de todos. Uma das maiores injustiças da nossa sociedade
assenta na problemática das reformas. Qual a legitimidade de um reformado continuar a
exercer funções, acumulando mais um vencimento pago pelo Estado, quando poderia um
jovem estar a ocupar aquele lugar?
Este sistema deve ser alterado com carácter de
urgência, obrigando aquele que tem idade ou anos de trabalho que permitam a reforma a
tomar decisões: ou se reforma e deixa o lugar livre para um novo trabalhador ou continua a
exercer funções sem adquirir do estatuto de reformado.
Para escapar ao desemprego a solução passa muitas vezes por criar o próprio
emprego, no entanto nem sempre é fácil para uma nova e pequena empresa subsistir no
mercado. É aqui que surge a necessidade de incentivar grandes empresas a apoiar pequenos
negócios de jovens empreendedores. Falamos de um apoio mútuo, onde a empresa estável
deverá disponibilizar um auxílio financeiro ou outros meios e serviços ao novo negócio em
troca de publicidade ou benefícios fiscais.
Assim, e assumindo como inquestionável a importância dos jovens numa sociedade,
propomos como estímulo ao emprego e ao desenvolvimento de uma geração as seguintes
medidas:

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.

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

1. Adequação da oferta escolar profissional às necessidades de cada região, tendo em vista os
sectores económicos e empresariais dominantes de cada concelho.

2. Proibição da atribuição de reformas a trabalhadores que ainda exercem a sua profissão.

3. Desenvolvimento de parcerias entre grandes empresas e novas empresas criadas por
jovens.

