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espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola:Escola Secundária de Albufeira
Círculo: Faro
Sessão:22 de Janeiro de 2013

Projeto de Recomendação:

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

A economia mundial encontra-se em constante transformação, pelo que se procura um
modelo económico cujo sector principal aproveite a energia jovem. Os jovens são, por
natureza, empreendedores e disponíveis para criar o novo. É fundamental estimular a
capacidade empreendedora dos jovens portugueses, de maneira a que esta se torne uma
opção cada vez mais real. E capacitar os jovens desempregados de competências que lhes irão
permitir transitar para os sectores da economia mais produtivos, permitindo-lhes integraremse e beneficiar da melhor forma possível deste novo modelo de desenvolvimento.
Pretendemos, portanto, criar um conjunto de propostas que favoreçam os jovens para
desenvolverem o seu projecto de empreendedorismo, bem como disponibilizar formação
adequada e todo o apoio técnico ao longo do desenvolvimento do seu projeto, científico,
agrícola, industrial, comercial, ou de bens e serviços.
Os jovens precisam de estímulo, mas também de condições legialativas que protejam, nos
anos iniciais, a sua iniciativa, com riscos reduzidos. Rentabilizando ao máximo os fundos do
Estado, os custos, elevados no início, trariam rentabilidade a médio e longo prazo e o real
aproveitamento da competência dos jovens.

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

1. Transferir terrenos agrícolas abandonados há mais de 15 anos para a posse do Estado.
Estes seriam arrendados aos jovens com o ensino obrigatório concluído, onde exerceriam
uma atividade agrícola. Paralelamente, o Estado forneceria ações de formação a estes jovens.
O Estado financiaria metade das despesas de produção do primeiro ano e concederia
gratuitamente um estudo sobre a potencialidade e aptidão do solo onde seriam reveladas as
espécies mais adequadas para o terreno. Controlaria, também, a exploração com inspeções
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periódicas com o intuito de avaliar o progresso da exploração.

2. Criação de um Banco de Ideias, financiado pelo Estado ou por empresas, onde jovens com o
ensino obrigatório concluído se reuniriam para discutir e pôr em prática projetos inovadores,
sendo orientados por mentores. A este Banco estariam aliados possíveis investidores que
após terem conhecimento do projeto decidiriam investir. O Estado abriria anualmente um
concurso público ligado a esta organização, cujo vencedor seria o melhor produto
desenvolvido. Como prémio, o Estado apoiaria os jovens vencedores na criação da sua própria
empresa cedendo espaços físicos e benefícios fiscais.

3. Criar um novo programa de estágios que permita aos jovens desempregados uma (re)
inserção rápida e eficaz no mercado de trabalho -- um programa de educação e formação
para todos os jovens que lhes permita estabelecer aptidões nos setores que serão mais
rentáveis num futuro próximo, como a área da tecnologia. Estes programas de estágios
seriam palestrados em escolas secundárias, centros de formação e centros de emprego e
gratuitos, se possível, ou senão pagos através de um valor confortável pelos formandos.

