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 Secundária Gonçalo Anes Bandarra
Circulo: Guarda
Sessão: Secundário

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

PREÂMBULO:

Mais do que um problema do Presente, estamos perante um problema para o Futuro!
Problematizar a questão dos ‘Jovens e do Emprego no Futuro’ é perspetivar o rumo de cada
sociedade, pois é neles que reside a esperança e o ‘tónus’ de desenvolvimento de todos nós.
Num mundo que se altera a um ritmo vertiginoso, importa considerar este problema numa
perspetiva global, pois o Mundo é seguramente a ‘nossa casa’, não descurando as nossas
origens espaciais retirando delas o potencial que têm para nos oferecer.
Mais do que falar do futuro do ‘Mercado de Emprego’ estamos focalizados numa perspetiva
de ‘Mercado de Trabalho’, com exigências e características novas, a que a Escola não pode
ficar alheia e para a qual deve perspectivar a sua ação.

Medida 1 (Justificação)
Considerando que existe um desfasamento entre a formação/educação promovida pela
Escola e as exigências do mercado de trabalho, importa promover políticas que atuem
simultaneamente ao nível da escola (estrutura curricular) e da articulação desta com o mundo
laboral, propomos:

Medida 2 (Justificação)
Considerando que existem dificuldades que urge ultrapassar na área do empreendedorismo
dos jovens e na oferta de emprego por parte das empresas, propomos:
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Medida 3 (Justificação)
Considerando que é necessário apostar em novas áreas de investimento com elevado
potencial, de molde a aumentar a nossa capacidade concorrencial ao nível global, propomos:

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

1. Reforço da articulação entre a Escola e o Mercado de Trabalho através de, por um lado,

uma formação mais variada, de 'banda larga', que permita aos jovens uma maior capacidade
de atuação em diversas áreas laborais, e por outro, promover ligações entre escola e
empresas com a formação em contexto laboral.

2. Concessão de benefícios fiscais e outras regalias aos jovens empreendedores assim como o
reforço de incentivos às empresas que apostem na contratação de jovens.

3. Promover áreas com uma forte influência e potencial ao nível económico, social e cultural
que permitam aos jovens não só a formação na respetiva área, mas também o benefício da
comunidade pelos diversos pólos económicos que as mesmas movimentam.

