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 de Arqueologia - Marco de Canaveses
Círculo: Porto
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Um dos problemas que mais afeta os jovens de hoje em dia, como todos sabemos, é o
desemprego.
Cada vez mais os jovens do nosso país emigram porque não têm oportunidade de trabalho e,
é no estrangeiro que encontram as oportunidades que aqui não existem. Vêem-se cada vez
mais jovens formados sem trabalho, ou pelo menos sem trabalho fixo. Todos os dias os
centros de emprego estão cheios de jovens motivados, que procuram uma oportunidade no
mercado de trabalho e não encontram.
Uma das medidas que os jovens têm usado para corrigir este problema são os estágios
profissionais remunerados. Com isto, ganham as empresas, e os estagiários que vão
adquirindo experiência, ao mesmo tempo que recebem algum dinheiro. Todos lucram, os
jovens trabalhadores que têm uma oportunidade e as empresas que oferecem o primeiro
contrato de trabalho, obtendo assim a empresa um apoio do estado. O que também pode ser
feito por parte das empresas é serem menos rígidos na escolha dos candidatos, mas não
esquecendo, assim, que devem escolher candidatos com qualidade para exercer o trabalho.
Devem ser dadas oportunidades iguais a todas as pessoas.
Uma segunda medida, embora em contraciclo, passa pela dinâmica do estado português
através da criação de empresas tendo em linha de conta a sua sustentabilidade, de maneira a
empregar os jovens que estão no desemprego. As empresas também têm vantagens em
contratar jovens a longo termo porque recebem o reembolso da TSU em 100%.
Uma terceira medida que também pode ser utilizada para combater o desemprego jovem é
oferecer oportunidade de experiência aos jovens, porque mesmo não sendo um trabalho
remunerado, serve para melhorar o curriculum.
Em conclusão, o desemprego jovem é difícil de combater, mas existem varias medidas que
podem ser utilizadas para combater o desemprego, ou pelo menos para ajudar na procura do
mesmo.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1.
Uma das medidas que os jovens têm usado para corrigir este problema são os estágios
profissionais remunerados.

2.
Uma segunda medida, embora em contraciclo, passa pela dinâmica do estado português
através da criação de empresas tendo em linha de conta a sua sustentabilidade, de maneira a
empregar os jovens que estão no desemprego.

3.
Uma terceira medida que também pode ser utilizada para combater o desemprego jovem é
oferecer oportunidade de experiência aos jovens.

