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 de Almeida Garrett
Círculo: Porto
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Contando principalmente com utilitários jovens, devido aos seus preços acessíveis, “o “cowork” é a partilha de um espaço, entre profissionais de diversas áreas, com o objetivo de
partilhar conhecimentos, mantendo um ritmo de trabalho independente”. A grande adesão
por parte dos profissionais criativos reflete-se ainda na produção de artigos inovadores e
originais, passíveis de exportação. O futuro do emprego passa por aqui.
Educar a juventude, promovendo a proatividade e o dinamismo no emprego, através de um
projeto que, simultaneamente, englobe componentes teóricas e práticas. Propomos que, na
formação dos jovens, sejam valorizados o espirito crítico e inovador, empenho, esforço e
dedicação, como uma mais-valia para o seu desempenho profissional futuro.
A “Bolsa de Estágios” irá possibilitar aos recém-formados adquirirem experiência em
empresas e com isto facilitar a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Permitirá a
criação de uma rede de partilha, a nível nacional, proporcionando uma maior diversidade (e
mobilidade dos estagiários) ao nível das áreas de trabalho. Durante o estágio, as empresas e
os estagiários deverão ter benefícios fiscais.

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

1. Incentivar o empreendedorismo, através de iniciativas como o “co-work”, criando
oportunidades de negócio acessíveis aos jovens desempregados e promovendo a produção
nacional e o aumento das exportações.

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.

2. PEVA- Projeto de Educação para a Vida Ativa - trabalhado pelas escolas promovendo a
educação para a inovação, empreendedorismo e espírito dinâmico.

3. Criar uma “Bolsa de Estágios” profissionais a nível nacional entre Governo, Universidades e
Empresas, tanto públicas como privadas, tendo como contrapartida incentivos fiscais às
empresas participantes.

