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 Secundária Martins Sarmento
Círculo: Braga
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Neste mandato do Governo liderado por Pedro Passos Coelho e desde há bastantes anos,
muitos têm sido os motivos de desagrado e de luta por parte dos jovens portugueses. Estando
na origem de tudo isso a falta de emprego.
Num país em que o saldo migratório é de -120 pessoas por dia faz-nos pensar o porquê de
tudo isso! Devemos ficar alarmados com numeros como este e pensar que algo não está de
todo bem.
Braga é actualmente o distrito com a maior taxa de desemprego jovem, cerca de 40%.
É necessário fazer algo depressa pelos jovens e é necessário fazer algo pelo país o quano
antes!
E é isso que as medidas que abaixo apresentamos pretendem! São medidas eficazes e Rápidas
de pôr em pratica! Não resolverá certamente o flagelo que tem sido o desemprego jovem,
mas estamos certos que irão contribuir bastante.

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

1. Propomos em primeiro lugar a existência de vagas em regime especial para estudantes com
idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos. Sendo isso uma forma de os mesmos
ganharem experiencia profissional e de entrarem no mercado de trabalho, sendo também
uma forma dos jovens terem um meio de ajuda à sua independencia financeira. De salientar
que os salários não seriam correspondentes aos dos trabalhadores em regime normal, pelo
facto de serem estudantes e do horario de trabalho ser diferente.
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2. Propomos que haja um controlo mais apertado ás necessidades do país. Não sendo
permitida a abertura de vagas, nas universidades, em cursos cuja necessidade do país é nula.
Sendo assim assegurado o encaminhamento dos jovens para areas em que são de facto
precisos e em que a probabilidade de encontrarem emprego no final do curso é maior.

3. Por ultimo mas não menos importante, propomos, então, a criação de uma bolsa
oportunidades de emprego para jovens, durante as pausas escolares, ou ferias, favorecendo e
implementando o habito de trabalho nos jovens. Este emprego teria um salário condizente
com o trabalho, e o objectivo seria enriquecer o curriculum vitae dos jovens. Assim, serviços e
jovens ganhariam. Quer em oportunidade de trabalho para os jovens, quer os patrões que
ganhariam mais funcionaários nas chamadas epocas altas, tendo assim alguem com vontade
de trabalhar ao seu dispor.

