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: ESCOLA SECUNDÁRIA JOÃO DE DEUS
Círculo: FARO
Sessão: SECUNDÁRIO

Projeto de Recomendação:

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

A Assembleia da Escola Secundária João de Deus analisou e debateu a temática do
desemprego jovem e considerou, como fatores estruturantes do combate a este problema, a
mudança de atitude face a setores da economia que são desvalorizados, o que se
operacionaliza através de um conjunto de medidas que deverão ser acompanhadas de uma
sólida campanha de comunicação.
Sendo Portugal um país com vasto potencial agrícola, piscatório, florestal, pecuário, etc, mas
com baixos níveis de rentabilidade deverá ser encontrada uma forma de captar os jovens para
estas áreas. Assim, propomos apoios a jovens empresários do setor primário e formação a
jovens trabalhadores que sejam integrados nestas empresas. O segundo “motor” da nossa
estratégia prende-se com a educação para o empreendedorismo porque consideramos a
criação de uma empresa como a forma mais eficaz de alguns jovens poderem sair da situação
de desemprego em que se encontram. Muitas vezes estes jovens já adquiriram formação
superior mas falta-lhes conhecimentos ao nível das necessidades do mercado e dos
mecanismos disponíveis para a criação de uma empresa. A nossa proposta visa acrescentar
esta formação aos currículos já existentes e proporcioná-la também por vias mais informais,
como por exemplo a internet. Pensamos também que os jovens necessitam de se integrar em
empresas através de oportunidades de estágio porque só desta forma podem incluir no seu
currículo as competências técnico-profissionais e a experiência que os empregadores
solicitam. Por fim, propomos uma racionalização da oferta formativa do ensino superior
porque existem muitos cursos que oferecem vagas em excesso, tendo em conta o mercado de
trabalho. A consequência desastrosa desta política irracional de deixar ao critério das
universidades a decisão do número de vagas, é também causadora de um desajustamento
entre a formação dos jovens e as necessidades do país, o que concorreu para que os níveis de
desemprego dos jovens seja superior aos de todas as outras faixas etárias.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, 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 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.

1. Discriminar positivamente o setor primário da economia, criando mecanismos de apoio a
empresários e formação qualificada aos seus colaboradores.

2. Promover a educação para o empreendedorismo e estágios que permitam adquirir
competências práticas e experiência profissional.

3. Racionalizar a oferta formativa do ensino superior, relacionando-o com as necessidades do
mercado de trabalho global, e incluindo sempre contactos com práticas profissionais.

