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 Básica e Secundária Oliveira Júnior
Círculo: Aveiro
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Atualmente, o sistema de ensino português não permite aos jovens uma visão clara do
mercado de trabalho onde se vão inserir.
Propomos que os jovens tenham um contacto direto com as empresas e as funções a
desempenhar, de forma que, ainda durante o seu percurso escolar, possam adquirir
competências que se traduzam numa mais valia futura. Desta forma, conseguiríamos atingir
um equilíbrio entre o ensino teórico e prático, qualificando os jovens para um mercado de
trabalho tão exigente como o atual.
As empresas têm vindo a reduzir os seus colaboradores, levando a um aumento da taxa de
desemprego o que não permite que os jovens, mesmo os mais qualificados, entrem no
mercado de trabalho.
Com vista a inverter esta situação propomos a concessão de incentivos fiscais ao tecido
empresarial, incentivando-o a contratar preferencialmente jovens, tornando-os assim um
alvo prioritário de empregabilidade.

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

1. Adaptação do sistema de ensino ao mercado de trabalho.

2. Diminuição dos encargos fiscais para as empresas que contratem jovens.
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