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 Secundá ria com 3ºCEB de Cristina Torres
Círculo: Coimbra
Sessão:Ensino Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Face à atual conjuntura económica e social do país, com destaque especial para a elevada
taxa de desemprego de 16%, torna-se evidente a necessidade de serem estabelecidas
condições para serem criados novos postos de trabalho e ajudar as empresas a terem
capacidades para empregar novas pessoas.
Além do mais, a “fuga de cérebros” e a saída de quadros qualificados para o estrangeiro,
poderá continuar a aumentar , caso o cenário atual do nosso país não se modifique
rapidamente. Em janeiro de 2012, 30% dos jovens entre os 15 e 24 anos estavam
desempregados. E nós? Quando chegar o nosso dia será que encontraremos um trabalho na
área que desejamos? Ou vamos optar pela emigração, tal como os outros jovens fazem por
não terem meios para permanecer em Portugal?
Esta luta também é nossa!

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

1. O Governo deve diminuir os impostos para as empresas (ex. IRC), para atrair investimento
e assim, propiciar o aumento de postos de trabalho. A redução de impostos deverá ser maior
no interior do país do que no litoral, para que consigamos desenvolver a área que está a
entrar em desertificação

2. Tendo em conta o facto de que a qualificação é um fator fundamental para a produtividade
e competitividade das empresas, deverá haver uma oferta de acordo com as necessidades do
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tecido empresarial, pelo que terá de haver correspondência na política educativa e de
formação dos jovens, em estreita relação entre as escolas/universidades e as empresas. Em
simultâneo deverão ser dinamizados os cursos profissionais para aqueles que pretendem
ocupar os quadros intermédios e especializados, tão necessários às empresas

3. Incentivar os jovens a serem empreendedores, facilitando o acesso aos meios financeiros,
tais como o microcrédito e outros apoios, para que possam criar o próprio negócio, o seu
emprego e o de outros.

