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 Dr. Manuel Laranjeira
Círculo: Aveiro
Sessão: Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que: Portugal é o 3.º país dos 27 da UE com maior subida anual do
desemprego dos jovens, atingindo a inaceitável cifra de 38,7%; inovação e competitividade,
factores críticos do desenvolvimento económico, exigem uma mão de obra qualificada; as
crescentes dificuldades financeiras das famílias para suportar os custos dos percursos de
qualificação dos jovens; o potencial de empregabilidade dos estágios profissionais e das
PMEs.

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

1. A priorização do investimento nos cursos de formação em alternância e o reforço dos
estímulos fiscais e o alargamento das condições de acesso dos jovens aos estágios
profissionais;

2. A mobilização de uma percentagem dos fundos de estabilização concedidos para a
recapitalização de instituições bancárias para a aplicação em empréstimos a baixos juros às
micro, pequenas e médias empresas

3. A criação de um fundo para empréstimos, sem juros e por um prazo alargado, para
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financiar os percursos de qualificação escolar e/ou profissional dos jovens, menores de 30
anos.

