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 Emídio Garcia
Círculo: Bragança
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Crise: provavelmente a palavra mais pronunciada pelos portugueses nestes últimos tempos.
E são cortes nos ordenados e nas pensões, e é o IVA que aumenta, mas para nós, jovens, o
maior problema é mesmo a falta de emprego.
Nós estudamos, muitos de nós tiram um curso superior, outros optam por um curso técnico,
mas a verdade é que, seja qual for a área ou a profissão que escolhermos, nenhum de nós
tem garantias de emprego.
E então surge o tema: “Jovens e Emprego: Que Futuro?”.
Se não há emprego para todos, devemos prepara os jovens para enfrentar um mercado de
trabalho competitivo de modo a que estes estejam preparados, a curto prazo, para dar o
melhor deles e corresponderem às exigências que lhes serão feitas. Por outro lado, é
importante criar empregos a curto/médio prazo para que a nossa geração, e as gerações
futuras tenham possibilidades de regenerar a economia nacional.
Numa altura em que não há emprego para todos, empregar jovens é importante: nós somos o
futuro, nós somos Portugal.

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

1. Aproveitar os fundos comunitários para recapitalizar as empresas, nomeadamente as
PME’s. Assim, estas poderiam contratar jovens usando estes fundos para pagamento de
salários, seguros, contribuições para a segurança social, subsídios de alimentação e de
deslocação, entre outros.

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. Investir em sessões de empreendedorismo nas escolas secundárias. Deste modo, os futuros
trabalhadores estarão mais aptos para responder à competitividade do mercado de trabalho.

3. Investir em infra-estruturas em vez da atribuição de subsídios. O estado, em vez de ajudar
monetariamente a comprar bens materiais, forneceria aos jovens empreendedores esses
mesmos bens adquiridos em empresas nacionais.

