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: Escola Profissional da Figueira da Foz
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

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

A taxa de desemprego jovem ronda atualmente os 36%, que é um número demasiadamente
elevado. O mercado de trabalho não está favorável aos jovens, mas temos que lutar em várias
frentes para conseguir ultrapassar esta fase menos boa. Consideramos que para haver
sucesso e reverter esta situação é preciso avançar com medidas como as que propomos .
Com a nossa primeira medida pretendemos dar resposta a tantos jovens que quando estão
para ingressar no ensino secundário não sabem que curso escolher, pois estão indecisos
quanto ao que fazer no futuro e mesmo quanto à sua vocação. É importante que os jovens
possam escolher o seu caminho e uma futura profissão tendo perfeito conhecimento e total
consciência das suas escolhas e das dificuldades que poderão vir a encontrar.
A nossa segunda medida tem como objectivo fomentar a criação de emprego, apoiando o
empreendedorismo dos jovens como uma alternativa ao trabalho por conta de outrem;
consideramos que é preciso incentivar os jovens empreendedores a criar o seu próprio
negócio, prestando-lhe apoio técnico e financeiro durante, pelo menos, os primeiros anos de
vida.
A nossa terceira medida assume particular importância pois quando os jovens fazem um
estágio profissional remunerado, devem considerá-lo como uma possibilidade de levar para
o mercado de trabalho as suas competências escolares e profissionais, mostrando o seu valor
junto das empresas que os acolhem e que são uma mais valia para as mesmas.

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

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.

1. Criação de uma plataforma on line com gabinetes de atendimento personalizado nos vários

distritos, visando a orientação e vocação profissional dos jovens que terminam o ensino
básico, mostrando as ofertas de cursos e respetivas saídas profissionais e disponibilizando o
contacto direto com empresas da área pretendida ou sugerida em cada caso concreto.

2. Criação de programas de acesso a financiamento aos jovens empreendedores na criação de
um "MICRONEGÓCIO".

3. Criação de Estágios Profissionais Remunerados com prémio de integração.

