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 Secundária de Montemor-o-Novo
Círculo: Évora
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Na atual conjuntura de crise económica, verificamos que os jovens saem prejudicados a
nível de ofertas de emprego: assistimos a inúmeras situações em que os jovens esmerados e
qualificados não encontram oportunidades de emprego adequadas, acabando por fazer com
que estes enfrentem situações de desemprego ou até mesmo que emigrem.
Estas razões exigem, por parte do Estado, medidas imediatas que visem resolver a situação
dos jovens a curto e médio prazo e que, simultaneamente, promovam a empregabilidade a
longo prazo.
Acreditamos, portanto, que o caminho para superar a crise deve passar pela fomentação do
emprego jovem.

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

1. 1.Atribuição de benefícios fiscais aos jovens (menores de 25 anos) que pretendem investir
no setor primário e secundário;

2. 2.Pomover uma maior comunicação entre os empregadores e os Institutos superiores, com
o objetivo de que a oferta de formação e de cursos corresponda às necessidades do país;
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texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
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3. Reformas ao nível do centro de emprego, nomeadamente, criação de um programa
específico, para os jovens, que os encaminhe para estágios e ofertas de trabalho que não
exijam, obrigatoriamente, experiência anterior , e ainda, não limitando as ofertas de
requalificação, indepentemente do grau de qualificação do indivíduo.

