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 Caldas das Taipas
Círculo: Braga
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

No seculo XXI, a terra vivencia uma situação catastrófica a nível de empregabilidade jovem. A
carência de emprego jovem, exacerbada pela queda do mercado global, desenvolveu uma
premência em agir. Muitos jovens deparam-se com esta situação e sentem-se quase
“obrigados” a colocar a esperança de um futuro melhor no estrangeiro. Atendendo a este
facto, o governo está a tentar diminuir o número de licenciados, o que nos parece ser uma
medida compreensível. Estamos perante a geração mais qualificada da história nacional, que
se preocupa sempre mais em alcançar algo superior a nível cognitivo e cultural. A sequência
formação – profissão – emprego, deixou de ser uma realidade no mundo dos jovens, uma vez
que agora a etapa que se segue ao estudo académico é o desemprego. Contudo,
consideramos que a situação pode ser revertida através de várias soluções. Relativamente ao
Projeto Scouts pretendemos dar continuidade à medida do Estado, no que diz respeito à
limitação do número de licenciados. Esta medida basear-se-ia num contrato entre as
empresas, o Estado e com o Ministério da Educação. Teria início no ensino secundário e
finalizar-se-á no ensino superior. No secundário, esta medida funcionaria como rastreio, na
medida em que seria uma forma de escolha dos que têm realmente capacidades em
determinadas áreas, e serviria para aumentar as competências práticas, pois as teóricas são
desenvolvidas, com qualidade, durante o ensino secundário, uma vez que só existem lugares
para aqueles que apresentam elevadas capacidades a vários níveis. Ao nível académico,
defendemos a proliferação de olheiros universitários que percorreriam a universidade a
seleccionar alunos para estagiar nas empresas que seriam obrigadas a contratar, pelo menos,
dois jovens com perspectivas de futuro. Esta medida proporcionará experiência de trabalho
aos jovens e garantirá a alguns um trabalho fixo, pelo menos durante algum tempo. Além
desta medida, é necessária uma visão de futuro, acompanhada de espírito empreendedor,
com novas ideias, novas apostas e mais criatividade. Assim, os jovens devem apostar na sua
instrução pois isso fará a diferença entre o sucesso e o fracasso. No entanto, é importante o
apoio do Estado, pois as grandes ideias não avançam por obstáculos económicos. Podemos
também criar uma espécie de ‘disciplina adicional’ que prepare os jovens para o futuro.
Pretendemos um maior apoio aos jovens na altura em que são necessárias tomar decisões
relativas ao futuro, ajudar na aquisição de competências adicionais às que podem ser
comprovadas com os diplomas. Acreditamos que é possível trabalhar a confiança, a
motivação, a tenacidade daqueles que acreditam que podem mudar, que se preocupam em
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estar preparados para vencer o futuro: A ATITUDE FAZ O FUTURO! Esperamos que estas
pequenas grandes medidas, num mar de enumeras soluções, sejam aquelas que façam e que
um dia mais tarde olhemos para trás e vejamos que foram as que fizeram diferença,
salvaguardando assim o nosso próprio futuro. Portanto ousem arriscar, persigam os vossos
sonhos e acima de tudo lutem pela vossa vida e pela dos outros.

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

1. Projeto Scouts;

2. Promoção do Empreendedorismo;

3. Implementação de uma disciplina na escola que prepare os alunos para o mundo do
trabalho.

