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:Colégio St Peter's School
Círculo: Setúbal
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

O número de jovens desempregados subiu oito por cento em Portugal desde abril do ano
passado, registando o maior aumento da União Europeia, de acordo com o Eurostat. A taxa de
desemprego entre os jovens portugueses é agora de 39 por cento, mais sete décimas que no
mês anterior. O desemprego em geral também subiu, situando-se nos 15,2 por cento.
Partindo destes números avançados pelo Eurostat, referentes ao primeiro semestre do ano
transato, pode entender-se que Portugal se encontra numa situação alarmante no que
concerne ao desemprego jovem. De facto, para além da tão grave fuga de cérebros, em que
profissionais qualificados e especializados numa área na qual foram formados em Portugal,
abandonam o pais emigrando, levando consigo ,na bagagem, todo um percurso académico e
competências adquiridas ao longo da vida. Esta situação revela ainda outros contornos, se
verificarmos que a mão de obra ativa se encontra cada vez mais envelhecida e menos apta a
exercer atividades que envolvam novas tecnologias ( choque tecnológico), mas também por
ser a mão de obra jovem a que dispõe de uma maior dinamização e empreendorismo
necessário ao crescimento económico e revitalização dos modelos de negocio atuais que se
encontram, uniformes, repetitivos e pouco distintos entre si.

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

1. Recursos Naturais e o emprego- Tendo em consideração que Portugal apresenta um vasto
território cheio de potencialidadesa nivel da terra, como do mar. Assim tendo em
consideração a vasta ZEE que Portugal possui e o clima favorável à atividade agrícola, deverse-ia incentivar os jovens a explorarem toda a riqueza que Portugal oferece, com o
empreendorismo e inovação singulares nos jovens.

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.

2. Programas de Mentoring- Maior ligação entre empresários e jovens, incentivando a troca
de experiências entre a mão de obra ativa e os jovens em idade escolar compreendida entre o
secundário e o ensino superior.

3. Actualmente os sucessivos governos tentam inverter a situação, construindo institutos
politécnicos e abrindo vários cursos sem critério. Propomo-nos a um verdadeiro ensino
tecnológico (com mais conteúdos técnicos, acabando com incoerências dos programas
demasiado teóricos e das frequências, que avaliam mormente as competências práticas) que
prepare os jovens para o mercado de trabalho, conferindo-lhes competências avançadas e
continuamente actualizadas. Um ensino paralelo ao secundário e amplamente divulgado
junto dos estudantes. Carecemos de técnicos especializados nas mais diversas áreas técnicas
como a mecânica, informática, química etc.
Um ensino com uma forte relação com a matriz económica, que potencie estágios em
empresas e fábricas e com um eficaz sistema coordenador para a colocação dos jovens
formados no mercado de trabalho.

