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:Intep - Instituto Tecnológico e Profissional da Figueira da Foz-polo de
Soure
Círculo: Coimbra
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Atualmente os jovens à procura do primeiro emprego têm uma dificuldade acrescida, pois
além de haver poucos empregos disponíveis, não têm a experiência que é exigida pela maioria
das empresas.
Além disso, muitas empresas recorrem a trabalho precário sem contratos ou a recibos verdes
de modo a evitar os impostos e descontos sociais. Quem está desesperado por um emprego
aceita trabalhar nestas condições e o ciclo de fuga a impostos continua.
Hoje em dia quem está no desemprego recebe o mesmo quer esteja em casa, quer aceite um
emprego com salário mínimo, tendo ainda um aumento nos seus encargos (transporte,
alimentação, apresentação, etc).
Há ainda profissões que são extremamente bem pagas e outras, de maior contributo para o
bem geral da sociedade, que são muito mal pagas, têm poucas condições e conferem um
estatuto social muito baixo.

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

1. Criar medidas de incentivo às empresas para contratar novos empregados, sobretudo
jovens recém certificados sem experiência. Um empregado fica dispendioso e nem todas as
empresas têm condições económicas para sustentar todas as exigências legais e sociais.
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texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
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2. Maior fiscalização das empresas no que diz respeito aos contratos de trabalho precários.

3. Equílíbrio de salários. Numa sociedade todas as profissões são necessárias, pelo que todas
devem ter um salário condigno e que garanta qualidade de vida.

