Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz - sede
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

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

O desemprego jovem é um flagelo da sociedade atual, sendo urgente encontrar respostas
que de alguma forma o minimizem e façam baixar a elevada taxa de desemprego jovem que
se verifica. Pensamos que a solução tem que passar pela conjugação de vários aspetos e por
isso as nossas medidas abrangem três vertentes específicas.
A nossa primeira medida centra-sena importância em incentivar os jovens a criar o seu
próprio emprego, como alternativa ao trabalho dependente, sendo para tal necessário criar
condições de crédito mais favoráveis que as oferecidas pelo mercado bancário normal.
A nossa segunda medida tem como objectivo que, a relização de estágios profissionais
remunerados, permita aos jovens provar que têm valor e que as empresas só tem a ganhar
com a sua contratação.
A nossa terceira medida surge pois achamos fundamental que as empresas sejam apoiadas e
incentivadas a criar novos postos de trabalho especialmente destinados aos jovens
desempregados, ou que procuram o primeiro emprego, através da concessão de apoios
financeiros, devido aos elevados custos associados a estas contratações.

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

1. Criação de um programa de Apoios Financeiros às iniciativas dos jovens que pretendam

criar o seu "AUTOEMPREGO".
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2. Criação de Estágios Profissionais Remunerados com prémio de integração.

3. Promoção de apoios ao investimento para empresas que apostem na criação de novos
postos de trabalho para jovens.

