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:Secundária de Caldas de Vizela
Círculo: Braga
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Partindo do pressuposto que enfrentamos uma época de dificuldade extrema em garantir
um emprego estável e duradouro entre as camadas mais jovens, acabadas de sair das
faculdades e com qualificações de nível superior , optamos por prestar mais atenção a
medidas facilitadoras da criação de emprego.
Nesse sentido, defendemos o apoio e incentivo às camadas jovens e geradoras de emprego, a
partir do momento em que são apresentados ideias e projetos inovadores e vanguardistas. O
estado deve apoiar a nível financeiro os jovens para estes poderem estruturar e criar as suas
próprias empresas. Estas seriam responsáveis pela produção em série do produto idealizado,
sendo posteriormente comercializado interna e externamente. Deste modo seria possível
criar emprego jovem e, por outro lado, aumentar o número de postos de trabalho existentes,
se os valores das vendas se verificarem acima das expectativas. Aumentando o número de
vendas, o rendimento também tem tendência a subir, sendo estes lucros utilizados para
novos investimentos que contemplariam a modernização e, consequente, crescimento da
respetiva empresa.
Paralelamente, é desejável que se promova o empreendedorismo individual e coletivo, com
soluções rentáveis, através da criação de novos dos cursos profissionais. Os jovens vão
adquirir novas competências para o mercado de trabalho e podem desenvolver projetos com
soluções inovadoras que devem ser valorizadas pelas entidades competentes. Os projetos
podem ser individuais ou coletivos, coordenados pelos professores e dinamizados pelos
alunos.
Os cursos profissionais são uma solução para muitos daqueles alunos que não se sentem
motivados pelo ensino tradicional, de caráter mais teórico, ou não possuem suficientes
capacidades cognitivas em determinadas áreas. Por outro lado, sendo possuidores de outras
competências de trabalho, tornam-se empregados empreendedores e altamente produtivos,
em outras áreas.
Por fim, a criação de uma plataforma informática que funcione através de um método de
selecção, isento e transparente, os jovens candidatos a um emprego, de acordo com a sua
formação académica, possibilitará uma selecção imparcial que deixará de lado a " lei da
Cunha" tão conhecida em Portugal. Isto não irá dispensar a posterior realização de
entrevistas em que o empregador é colocado diretamente junto ao possível empregado, para
colher informações mais pessoais, mas determinantes.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Apoiar financeiramente os jovens empresários que apresentem projetos competitivos,
inovadores e vanguardistas no mercado global, para criação de microempresas, em que os
impostos pagos ao Estado, sobre os lucros obtidos sejam percentualmente inferiores aos das
empresas com mais anos de mercado, durante um período minimo de 5 anos.

2. Valorizar o investimento em Cursos Profissionais que preparem os jovens para novas áreas
de exploração com consequente promoção da empregabilidade.

3. Criar uma plataforma informática em que através de um método de selecção objetivo e
"transparente" os jovens sejam posicionados de acordo com a sua formação académica e
direcionados para a respetiva área de emprego.

