Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola:Escola Salesiana de Manique
Círculo: Lisboa
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

No seguimento do tema “Os Jovens e o emprego: que futuro?” e das suas implicações em
Portugal (crescente número de jovens desempregados ou à procura do primeiro emprego),
realidade visível em todas os dados estatísticos recentes, 39%, afetando já 175 mil pessoas
entre os 15 e os 24 anos, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), procurouse elaborar um projeto viável sem despesa direta do Estado, algo problemático no actual
contexto, composto por três medidas aplicáveis relativamente a esta problemática.

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

1. Como primeira medida a criação de uma agência nacional, destinada unicamente ao
emprego jovem, que se diferencie das existentes por ter como objetivo estabelecer a relação
entre entidades bancárias dispostas a ceder microcrédito a empresas formadas por jovens
(entre 18 e 30 anos), com a obrigatoriedade de integrar nos seus quadros jovens atualmente
desempregados. Como incentivo seriam concedidos benefícios fiscais a ambas as partes
interessadas, entidades bancárias e empresas formadas.

2. Como segunda medida surge a promoção de estratégias de marketing e publicidade que
favoreçam a criação de uma bolsa de formadores jovens desempregados, com formação
superior, que, no âmbito da atribuição do seu subsídio de desemprego, deem formação a
outros jovens desempregados, por sua vez sem formação.
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3. Por último surge a terceira medida que seria a promoção, a nível de formação profissional
ou de adultos, da criação preferencial de cursos relacionados com a agricultura comercial
e/ou biológica e com a área de apoio ao turismo, enquanto atividades com futuro no quadro
estratégico de desenvolvimento nacional.

