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 Profissional Monsenhor João Maurício de Amaral Ferreira
Círculo: Açores
Sessão:Ensino Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Atendendo ao momento de crise económica mundial que atravessamos e reconhecendo as
evidentes dificuldades dos vários governos, consideramos urgente reverter a tendência das
estatísticas relativas ao desemprego, mais concretamente no que diz respeito ao desemprego
jovem.
Sabemos que a actual conjuntura dificulta e inibe o investimento. Porém, é em alturas de
crise que, muitas vezes, o engenho se manifesta.
A nossa geração encontra-se bem preparada para o mercado de trabalho, graças à
proliferação e abundância de informação, bem como às competências adquiridas no âmbito
das novas tecnologias. Por isso, consideramos um tremendo desperdício de recursos
humanos qualificados, quando todos os dias vemos jovens partindo para o estrangeiro em
busca de emprego, sujeitando-se, muitas vezes, a trabalho menos qualificado do que o da sua
área de formação.
No sentido de reverter estas tendências, apresentamos as seguintes propostas.

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

1. Enriquecer os estágios, estabelecendo parcerias com escolas internacionais e criando
regimes de intercâmbio com as entidades/escolas aderentes. O(a) melhor aluno(a) teria
garantido um contrato de trabalho no final (compromisso assumido pelas entidades
aderentes).
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2. Criar, também em países fora da União Europeia, o reconhecimento de equivalências de
diplomas e qualificações.

3. Incrementar os benefícios para os empregadores que contratem recém-formados.
Passando por um incentivo fiscal forte (redução de impostos), bem como através da fixação
do período experimental no prazo de um ano.

