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 BÁSICA E SECUNDÁRIA DE BARROSELAS
Círculo: VIANA DO CASTELO
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Segundo o artigo 23.º da Declaração Universal dos Direitos Humanos:
i.
Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, a condições
equitativas e satisfatórias de trabalho e à proteção contra o desemprego.
ii.
Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe
permita e à sua família uma existência conforme com a dignidade humana, e completada, se
possível, por todos os outros meios de proteção social.
Contudo, nos dias de hoje, a precarização do trabalho e o exponencial aumento do
desemprego são temas preocupantes no nosso país. Em novembro de 2012, o desemprego
dentro da classe jovem atingiu os 40%;resta, portanto, refletir sobre o futuro do país, o futuro
dos jovens, o nosso futuro… O que é que ainda podemos todos em conjunto fazer para
assegurar os nossos interesses, para que no momento do ingresso no mercado de trabalho
tenhamos um emprego?
Sugerimos que as empresas se devem comprometer a acompanhar o processo de formação
dos alunos e garantir uma saída profissional aos mais competentes, aqueles que melhor se
enquadrem no perfil da empresa. Quanto à escola, esta deverá comprometer-se a dar uma
formação de acordo com o perfil da empresa e as suas exigências, garantindo assim que os
melhores alunos possam efetivamente ingressar nesta.
Por outro lado sugerimos a criação de uma rede de empresas onde os profissionais (recém
licenciados) de cada área se inscrevem, disponibilizando o seu currículo, e por consequência,
as empresas selecionariam um dos profissionais, com o qual fariam um contrato de um ano
que poderia ser cessado até ao primeiro mês. Ao fim do contrato se a empresa estiver
interessada, assim como o profissional, o contrato poderá ser renovado por mais um ano.
Cada profissional tem um limite de três contratos com cada empresa. Quando a empresa
dispensa o profissional que está nela, outro profissional é logo colocado nessa empresa,
havendo assim uma rotação de profissionais. Se houver profissionais interessados em
empregos no estrangeiro, poder-se-á encaminhá-los para lá.
Nesta conformidade esta escola apresenta 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. Estabelecer um pacto de fidelidade entre a escola / universidade e a empresa.

2. Criar uma rede de empresas, na qual estejam inseridas várias áreas, direcionada a recém
licenciados desempregados.

3. - Fomentar nos jovens a necessidade de ser empreendedor, através da criação de uma área
curricular não disciplinar.

