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 Básica e Secundária de Campo
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que:
O desemprego em Portugal aumentou avassaladoramente, devido à recessão económica que
o país está a atravessar.
O futuro dos jovens portugueses está comprometido, uma vez que a maior parte deles não
consegue aceder ao primeiro emprego, quando acaba a sua formação/escolaridade, pelo que
muito raramente, alcançam a almejada estabilidade financeira, com vista ao planeamento do
seu futuro.
Uma das origens do desemprego poderá ser a globalização descontrolada que origina por um
lado a descentralização das fábricas, para as economias emergentes e, por outro, a entrada
de produtos provenientes dessas mesmas economias, no nosso país, atarvés da importação.
Com o aumento descontrolado do desemprego, várias são as opiniões de que o investimento
no ensino superior não compensa e que existem diplomados em excesso. Assiste-se, assim, ao
encerramento de alguns cursos, ao despedimento de professores universitários e ao fim de
alguns sonhos.
As condições económicas existentes noutros países, bem como a procura de jovens
portugueses com elevadas habilitações tem levado a uma emigração constante de mão de
obra qualificada, dado que os jovens não encaram o nosso país como um local de conforto e
crescimento, onde possam constituir as suas famílias e concretizar os seus objetivos
profissionais. Deste modo, Portugal fica cada vez mais pobre.

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. Maior investimento na formação dos jovens e na criação de cursos de acordo com as
necessidades económicas e socias do país, no sentido da promoção da empregabilidade das
camadas mais jovens.
Assim, propõe-se a elaboração de um estudo a nível local acerca das necessidades de mão de
obra, bem como das áreas com maior probabilidade de gerar postos de trabalho, seguindose a criação de uma base de dados, de forma a que os estudantes possam aceder a essas
informações e orientar a seleção dos seus cursos/formações, para as áreas em questão.

2. Organização de palestras, por parte das empresas locais (criadas recentemente ou mais
antigas)para alunos pré-universitários, com o intuito de os direcionar para cursos necessários
nas suas localidades, proporcinando-lhes oportunidades de estágio em diferentes áreas
profissionais.

3. O governo deve apostar na formação superior gratuita para os jovens, viabilizando um
aumento da sua formação e não o decréscimo que se verifica na atualidade.

