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: E B 2,3 /S Cardeal Costa Nunes
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Portugal é hoje o terceiro país da OCDE com a mais elevada taxa de desemprego.
Analisando apenas o desemprego jovem verificamos que a taxa de desemprego é de 36,6 por
cento.
Não há como não reconhecer que o desemprego jovem é um problema grave para o nosso
país. Por um lado gera desânimo nos jovens relativamente ao futuro, atrasa o
desenvolvimento de novas famílias e, mais grave, cria condições para uma forte emigração de
jovens para o estrangeiro, em busca de um futuro melhor, empobrecendo o país em recursos
humanos bem preparados - fuga de cérebros, tornando-o ainda mais envelhecido e com
menor taxa de natalidade.
Por todas estas razões urge uma solução para este problema, que terá inevitavelmente de
passar pelos jovens.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Favorecer os empregadores que contratem jovens, reduzindo a carga fiscal para as

empresas durante dois ou três anos, para os jovens em condição de primeiro emprego,
valorizando o binómio qualificação/experiência;

2. Criação de uma instituição que ajude os jovens a procurar emprego no estrangeiro;
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3. Implementação de aulas opcionais, no secundário, de empreendorismo e agropecuária,
com o objetivo de dotar os jovens de outras competências necessárias para o seu futuro;

