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 Gabriel Pereira
Círculo: Évora
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

O desemprego entre os jovens constitiui um dos principais flagelos sociais . Apesar de esta
geração ser uma das mais qualificadas em termos académicos é a que mais é atingida com
pelos elevados número do desemprego que se registam em Portugal. É urgente que haja uma
intervenção por parte do Estado, na definição de linhas estratégicas, em articulação com o
tecido empresarial e com as instituições de ensino e de formação em Portugal, para a criação
de condições geradoras do emprego para os jovens.

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

1. Tendo em conta que um dos obstáculos dos jovens no acesso ao emprego é a falta de
experiência pós-laboral, propomos que seja incrementada a realização de estágios de final de
curso no estrangeiro, pois proporcionaria aos jovens uma mentalidade e experiência mais
alargadas, surgindo ainda uma possível empregabilidade fora do país. Os cursos das
universidades portuguesas , e de outras instituições de ensino, deveriam também constituir
parcerias com pequenas/médias empresas de modo a possibilitar, ao longo de toda a
licenciatura ou mestrado, uma constante interface com a área profissional dos estudantes.

2. Apostar no sector primário e secundário como base da economia de modo a criar postos de
trabalho, em sectores de excelência do país, como a agricultura (que permitiria também o
desenvolvimento do interior do país), pesca (começando por apoiar o alargamento da ZEE Zona Económica Exclusiva) e potencializando ainda os recursos “escondidos” na nossa ZEE.
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Aumentar-se-iam as exportações e seria possível reduzir as importações de produtos, tanto a
nível alimentar, em que o país depende de outros para obter os produtos básicos, como
industrial. Deve-se também promover o consumo de produtos nacionais.

3. Desenvolver o sector do turismo de forma inovadora, estimulando o vasto potencial
histórico-cultural de forma equitativa em todo o território nacional (interior, litoral e regiões
autónomas), pro forma a criar mais postos de trabalho.

