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Identificação da Escola: Tecnologia e Gestão de Barcelos
Círculo: Braga
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A atual crise económica e social manifesta-se, em Portugal, de uma forma violenta em vários
setores e estruturas da nossa população, nomeadamente através do flagelo do desemprego.
As taxas de empregabilidade nos jobens são muito baixas, o que provoca neste grupo uma
forte incerteza na vida pessoal e profissional.
No intuito de minimizar e enfrentar os malefícios e as políticas poucos assertivas em relação
ao desemprego dos jovens, propomos as seguintes medidas:

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

1. Formalização de um gabinete de consultadoria, a nível estatal, de apoio aos jovens que
pretendam criar a sua própria empresa, apoiando-os, com informações, nos mais variados
aspetos, nomeadamente nos administrativos, jurídicos e financeiros.

2. Proporcionar uma melhor ligação entre os vários tipos de ensino, secundário (regular e
profissional) e universitário, com o mundo empresarial, através de estágios integrados.

3. Diminuição da idade da reforma para sessenta anos, possibilitando a seguinte prática: por
cada pessoa que se reforme a partir dos sessenta anos, deve entrar para o mercado de
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trabalho (essa pessoa deve ser substituída) por um jovem.

