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Identificação da Escola: Escola Secundária António Damásio
Círculo: Lisboa
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Na conjuntura atual, cada vez somos mais bombardeados com notícias perjorativas, que nos
desmotivam em relação a perspectivas futuras em termos de empregabilidade, e cada vez
mais nos obrigam a ter em vista uma solução que passa, por exemplo, pela emigração. Ao
invés do facilitismo em abandonar o nosso país visamos encontrar soluções para combater, e
ao mesmo tempo promover, a criação de novas oportunidades e melhorias na qualidade de
vida.
O nosso objetivo é incentivar o crescimento e renovação da economia para uma evolução da
qualidade em vários setores, como o empresarial, com vista a uma dignificação do trabalho
nacional e dos trabalhadores portugueses, especialmente de uma faixa etária jovem e acabar
com a entrada direta no mercado do trabalho após o secundário, enfatizando a prosecussão
dos estudos a um nível superior.

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

1. Criação de um fórum a nível nacional de incentivo à empregabilidade dos jovens.
Este fórum, iria decorrer num espaço/sala de exposições onde estariam representadas as
mais variadas empresas.
Cada empresa teria um espaço, onde iria promover a sua "Marca" e onde montava o Local de
"Trabalho Experimental".
Um jovem ao entrar no recinto do fórum, ser-lhe-ia pedido que preenche-se um ficheiro
"digital" no qual seria atribuido um numero e ao mesmo tempo criado um "Curriculum Vitae
de Aptidões".
No decorrer do fórum cada vez que o jovem quisesse "Estagiar" numa empresa, teria que
apenas se indentificar com o numero, no final dessa experiência de "Estágio na Hora", seria
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avaliado e toda a informação seria retida em formato digital.
Esta iniciativa vinha colmatar a falta de experiência profissional na maioria dos jovens que
entram no mercado de trabalho e ao mesmo tempo optar por um ramo onde as aptidões
fossem melhor conotadas

2. •
Criação de Incentivos aos jovens empreendedores recém-licenciados à criação de
pequenas e médias empresas.
Cada vez mais temo-nos deparado com jovens recém-licenciados motivados para dar uma
forma física às suas ideias e por conseguinte aos seus planos de negócios com o ávido
objectivo de organizar financeiramente a sua vida e não obstante estimular a economia com o
seu conhecimento. Porém, muitas vezes, vêem-se impedidos de tornar os seus sonhos em
algo palpável e concebível tanto pela falta de investidores disponíveis para comprar as suas
ideias e conceitos como pela falta de apoios de cariz monetário por parte do Estado.
Primeiramente, a ideia seria criar uma empresa ou entidade (seja ela virtual ou física) que
servisse de intermediário entre investidores e empreendedores, na qual, se dava uma
filtragem de informação reduzindo-a ao essencial e assim ligar interesses em comum e
possíveis futuros negócios facilitando a introdução dos jovens no mercado de trabalho e
ajudando a estimular a economia do País pela mão dos investidores.
Por último, esta medida não poderia ser exequível sem a ajuda do Estado. Este seria um apoio
de cariz monetário, mais objectivamente, o Estado deveria facilitar a obtenção de créditos
com vista à criação de novas empresas, tal como, atribuir benefícios fiscais a jovens
empreendedores que já possuíssem a sua empresa. Esses benefícios fiscais poderiam ser
atribuídos até à estabilização económica da empresa tornando-a assim independente
financeiramente

3. Beneficios e incentivos aos jovens, que optem por profissões do sector primário e
secundário.
Com esta medida, pretende-se dar um impulso aos jovens para apostar cada vez mais nas
profissões mais rudimentares que foram perdendo o interesse de todos nós ao longo dos
tempos. O principal objectivo é estimular o sector primário e a economia, de modo a surtir
efeito para um aumento de produtividade e rendimento para quem apostar neste sector. A
agricultura e a pesca são grandes fontes de sustento para a nossa sociedade, por isso é
fundamental que estas profissões ,mas não só estas, sejam mais e melhor exploradas pelos
mais jovens que procuram boas oportunidades de emprego . Na situação actual em que o país
se encontra, acaba por ser inevitável apostar cada vez mais neste tipo de profissões.

