Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Secundária de Mira de Aire
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Cada vez há mais jovens à procura do primeiro emprego e o desemprego faz parte do seu
quotidiano. É necessário apostar: na formação dos jovens para que haja mais possibilidade de
emprego, na investigação; na inovação e qualificação, assim como em projetos que estimulem
o mercado interno e a internacionalização. Muitos são os estágios ou cursos que apoiam a
formação profissional dos jovens. Estes estágios/cursos levam a que os jovens ganhem
preparação e bagagem para um dia mais tarde poderem ter experiência na sua área de
trabalho. A ligação entre a teoria e a prática deve ser estimulada no âmbito desta temática.
Será de referir que o governo português, através do Plano Estratégico de Iniciativas de
Promoção de Empregabilidade Jovem defende um conjunto de iniciativas que assentam em
três pilares: estágios profissionais, apoio à contratação, à formação profissional e ao
empreendedorismo, e apoios ao investimento. Por outro lado, a União Europeia, tem
promovido um conjunto de medidas destinadas a combater os “níveis inaceitáveis” de
desemprego jovem. Este plano de “garantia da juventude” tem como objetivo “assegurar que
todos os jovens até aos 25 anos recebam uma oferta de qualidade de emprego, de
continuação dos estudos, de contractos de aprendizagem ou de estágio profissional, no prazo
de quatro meses após terem terminado o ensino convencional ou de terem ficado
desempregados”.
É preciso que se invista no futuro porque os jovens de hoje são os adultos de amanhã.
Apostar na juventude é ter outra atitude.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, 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 projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

1. Promover uma estreita relação entre o mercado de trabalho e o ensino superior de

excelência, de modo a obter um vínculo entre a futura entidade empregadora e os
estabelecimentos de ensino. Por outro lado, esta ligação deverá conceder aos jovens
estudantes uma informação cuidada relativamente ao número de vagas por cursos e ao nível
de desemprego de cada curso.

2. Promover a política de emprego jovem, nomeadamente através: da criação de estágios
profissionais; apoio à investigação e qualificação; apoio à contratação, à formação
profissional, ao empreendedorismo; apoio financeiro e ao investimento.

3. Criar formas que estimulem a produção nacional, principalmente no setor industrial e na
valorização da agricultura, para que o emprego jovem nessas áreas seja uma realidade, e
também para que os produtos nacionais sejam conhecidos no mercado externo. Assim deve
apostar-se quer em projetos que deem lugar à criação de novas empresas que originem novos
postos de trabalho para o desenvolvimento local; quer na concretização de novas iniciativas
de jovens agricultores, estimulando a sua formação e qualificação profissional.

