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:EB2,3/S Pe. Manuel Azevedo da Cunha
Círculo: R.A.Açores
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Á luz do tema do Parlamento dos Jovens do presente ano, somos obrigados a refletir com
maior profundidade sobre um problema tão próximo e já tão difundido mediaticamente,
procurando agora a sua solução prática de forma a responder ao contraste alarmante entre o
crescente desemprego jovem e a geração portuguesa mais qualificada e com maior
capacidade de inovação, sufocada pela inexistência de oportunidades que lhe permitam a
expressão de tais competências, motores fulcrais do desenvolvimento, bem como, pelo
próprio sistema que limita a sua contratação baseando-se na falta de experiencia profissional.
Há que reformar o setor laboral reestruturando e simplificando-o burocraticamente, o que
consequentemente inspirará os jovens á competição e os motivará á criação do seu próprio
emprego tendo por base o espírito empreendedor assim generalizado.

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

1. Apostar na formação dos jovens através de estágios profissionais não remunerados com o
intuito de fornecer experiências para o enriquecimento do currículo e consequentemente
facilitar a sua inserção no mercado de trabalho.

2. Fomentar o cooperativismo como principal meio de criação de autoemprego e estímulo da
capacidade empreendedora.
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3. Estimular a competitividade promovendo uma reforma profunda no setor empresarial.

