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
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Identificação da Escola: Escola secundária Eng.º Acácio Calazans Duarte
Círculo: Leiria
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

“Os jovens e o emprego: que futuro?”
Os jovens meros recetores de emprego, ou os jovens enquanto potenciais criadores de
emprego?
Os problemas na criação de novas empresas, para pessoas sem experiência, é
frequentemente motivo para desistir antes mesmo de começar. As dificuldades, ao contrário
do que muitas vezes se pensa, não são apenas burocráticas. Quantos negócios não deixam de
arrancar por falta de financiamento, ou de um espaço adequado a preço compatível com o
início de uma atividade? Quantos negócios falham por não serem devidamente promovidos
ou por não terem tido um correto estudo de mercado? Pode o nosso país, na situação em que
se encontra, desperdiçar a capacidade de iniciativa da sua população?
A energia tão característica dos jovens e tantas vezes desperdiçada, senão mesmo mal
direcionada é um ativo importantíssimo das sociedades modernas, onde a criatividade e a
irreverência, quando devidamente aproveitados, poderão desempenhar um papel
fundamental no seu desenvolvimento.
A transição de uma formação eminentemente teórica, para a vida ativa nem sempre é fácil,
sendo mesmo, por vezes, um choque para os jovens. Hoje com os estágios profissionais
começa-se a fazer esta transição de forma mais gradual, mas no entanto este é um processo
que ainda não é generalizado a todos os estudantes e onde infelizmente a grande maioria das
empresas não aproveita a empatia muitas vezes criada com os seus estagiários para lhes
continuidade na empresa.

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

1. Incentivar e apoiar a criação de pequenas empresas através de incubadoras empresariais,
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criando novos empregos e diversificando o mercado de trabalho a nível local.

2. Promover a sensibilização dos jovens, ao nível escolar, para a importância de terem um
papel ativo, enquanto empreendedores, não se limitando a meros recetores de emprego nem
sempre do seu agrado.

3. Reforçar a relação universidade/empresas/estado de forma a garantir estágios profissionais
para todos os estudantes universitários e incentivar as empresas a empregá-los após o final
do período de estágio.

