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 Profissional CISAVE
Círculo: Braga
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

O Desemprego é cada vez mais um problema que preocupa os jovens na atualidade!
A taxa de desempego é cada vez mais elevada. Em Portugal, e segundo dados do Instituto
Nacional de Estatística, em Maio de 2012, já ultrapassava os 36% para os jovens entre os 15 e
os 24 anos de idade. O panorama europeu apresenta semelhanças. Segundo o Eurostat, em
Agosto de 2012, os países da União Europeia atingiram mais de 5 milhões de jovens
desempregados, com menos de 25 anos.
Por isso, este ano, o Parlamento dos Jovens tem como tema o desemprego jovem, de forma a
alertar para esta situação problemática. A escolha do tema “Os jovens e o emprego: Que
futuro?”, vem realçar a importância e a necessidade de inverter e mudar esta devassadora
situação.
Já pensaste o que fazer após concluires a tua formação profissional ou universitária?
Já pensaste se o mundo do trabalho tem lugar para ti?
Temos de dizer “Basta!” e encontrar soluções para superar esta inquietação actual… O futuro
está nas nossas mãos! Vamos procurar soluções para um futuro melhor, não deixemos de
sonhar e lutar pelos nossos objetivos!
Apostemos nas tecnologias, na inovação, empreendedorismo e na criação de novos
empregos, para assim conseguirmos trabalhar naquilo que sempre sonhamos. Sejamos
exímios no nosso percurso. Lutemos por um futuro melhor!
Desta forma os deputados da Escola Profissional CISAVE, propõe as seguintes medidas.

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. Anualmente, seria seleccionada uma cidade, por distrito, para acolher um Festival de
Talentos, onde os jovens teriam a oportunidade de apresentar os seus trabalhos/
ideias/projectos aos empresários nacionais e internacionais. O Festival de Talentos teria como
objectivo criar um espaço onde qualquer jovem português podesse dar a conhecer as suas
capacidades, projectos e ideias à comunidade empresarial. Esses projectos seriam avaliados e
os que fossem seleccionados seriam objecto de financiamento quer pelas empresas quer pelo
Estado, garantindo aos jovens talentos empreendedores a possibilidade de entrarem no
mercado de trabalho.

2. Reconhecer e premiar os jovens com melhores resultados ao nível secundário, técnico e
universitário possibilitando-lhes trabalhar e evoluir em empresas nacionais e internacionais.
Com esta medida pretende-se incentivar os jovens a estudar, a serem os melhores e ao
mesmo tempo proporcionar-lhes a oportunidade de aplicar os seus conhecimentos no
mercado de trabalho. As empresas que contratassem estes jovens, para as mais diversas
funções, seriam apoiadas, mesmo recompensadas, em termos fiscais.

3. Criar e dinamizar um Programa comunitário de Intercâmbios para empresas em que os
beneficiários seriam os jovens talentos empreendedores. Este programa possibilitaria aos
jovens o seu aperfeiçoamento profissional e o contato com novas realidades e métodos de
trabalho, que posteriormente seriam potencializados nas empresas nacionais ou na criação
do próprio emprego.

