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 Profissional de Nordeste
Círculo: Açores
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Uma vez que a crise em Portugal é estrutural, o desemprego jovem só irá diminuir quando o
nosso país conseguir sair da situação em que se encontra. Até então Portugal deu prioridade
ao investimento em setores protegidos da concorrência internacional (produção de bens e
serviços). Por isso consideramos fundamental para que as nossas empresas consigam ser
competitivas a nível global e consequentementepossam crescer, gerar riqueza e contratar
mais pessoas e mais jovens.
À semelhança do que já acontece com as aulas de empreendedorismo, devia haver uma
aposta cada vez maior em projetos desta natureza, para que a longo prazo se verifique uma
mudança de mentalidades. Estas aulas seriam obrigatórias e não facultativas como até então.
Ao mesmo tempo, todos os jovens deviam ter a oportunidade de entrar em contacto com o
mundo de trabalho durante o processo formativo, de forma real, tal como acontece com os
estágios nas escolas profissionais. Não só lhes daria experiência profissional, como a certeza
de que áreas querem ingressar no futuro.
Por fim, consideramos que os jovens podem apostar nas zonas mais desrtificadas no nosso
país. Neste sentido devia existir ofertas de estágio mais vantajosas nestas zonas. Esta medida
pretende não só fixar os jovens em zonas do país que estão a sofrer desertificação, mas
também proporcionar que nestas localidades os jovens possam desenvolver o seu talento e
criatividade, desenvolvendo as empresas locais, tornando-as mais desenvolvidas de modo a
crescerem e atrair cada vez mais jovens.

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

1. Criar medidas de incentivo às empresas para se dedicarem a áreas do sector primário e do
sector industrial,onde Portugal possa ser competitivo a nível mundial.

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. Aumentar a oferta de estágios a jovens, bem como a sua duração, em zonas do país mais
desertificadas e em atividades ligadas aos sectores primário e secundário e criar estruturas
mais próximas dos jovens destinadas ao apoio e orientação na procura de emprego.

3. Incluir aulas ligadas ao mundo do trabalho nos planos curriculares e proporcionar
experiências de trabalho durante o processo educativo dos jovens para todos os sistemas de
ensino (e não só o profissional), independentemente da área de formação.

