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:Secundária de Alcochete
Círculo: Eleitoral de Setúbal
Sessão:Distrital do Parlamento dos jovens.

Projeto de Recomendação:

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

1ª Medida-Tendo a idade de reforma, no início de 2013, aumentado para os 65 anos, assim
como a taxa de desemprego jovem que atingiu o seu recorde de 36,6%,(sendo a do
desemprego em geral 15,2%), a criação deste estádio intermédio criaria mais postos de
trabalho para os jovens e, consequentemente, diminuiria a idade de reforma.
2ª Medida- Todos sabemos que Portugal tem uma grande área de produção agrícola que
poderíamos aproveitar para a prática da agricultura. Ora, grande parte desses terrenos não
são cultivados e poderiam sê-lo, desde que fosse criado um mecanismo legal em que,
mediante formas de compensação pecuniária a estabelecer entre o proprietário e o
interessado na exploração agrícola, definidas em função dos lucros da exploração. Esta
medida permitiria simultaneamente combater o desemprego, aumentar a produção agrícola
e tornar Portugal competitivo no mercado Europeu e noutros mercados, ao da agricultura
mediterrânica.
3ª Medida- Os Portugueses sabem que um dos grandes motivos do desemprego é existirem
trabalhadores vocacionados para um determinado emprego e não se necessitar dos mesmos,
por isso esta medida visa diminuir o desemprego jovem, criando instrumentos de seleção dos
cursos de especialização e respetivas vagas, em função da procura do mercado de trabalho.
Com isto os jovens podem escolher um determinado curso, sabendo que terão emprego
assim que o terminarem. Será também importante observar e estudar as necessidades de
cada distrito em matéria de trabalho, para entender em que distritos certos cursos terão mais
postos de trabalhos disponíveis. Isto proporcionará uma melhor organização dos cursos e
possibilitará a ingressão dos jovens em cursos que tenham mais oportunidades de trabalho.

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. Criar um estádio intermédio entre a vida-ativa e a reforma, por exemplo, enquanto um
jovem ocupa o lugar de um pré-reformado, este recebe uma percentagem do seu salário,
ajudando o jovem na sua formação para a futura ocupação do seu posto de trabalho.

2.
Criar parcerias entre os desempregados e os proprietários de terrenos agrícolas que não são
cultivados, mediante o estabelecimento de regras de compensação aos proprietários, que
cedam a outros a exploração das suas terras.Esta reutilização permitirá simultaneamente
diminuir o desemprego dos jovens com formação na área agrícola, como aumentar a riqueza
produtiva do país.

3. Proceder ao levantamento das necessidades de formação superior em Portugal, de forma a
que haja uma efetiva regulamentação relativamente à abertura de determinados cursos do
ensino superior, bem como do número de vagas.Proceder assim à articulação entre as
universidades e as instituições para que se defina o número cursos e de estágios profissionais
a realizarpelos jovens em cada Distrito, em função das necessidades de emprego desse
mesmo distrito.

