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Identificação da Escola: ESCOLA SECUNDÁRIA /3 DE PINHAL DO REI
Circulo: LEIRIA
Sessão: ESCOLAR

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

Perante a incógnita que é o futuro, os jovens da atualidade deparam-se com dúvidas
acentuadas pelas condições socioeconómicas decorrentes da crise atual. O emprego é
certamente uma das questões que mais preocupa quem faz projetos de vida. Coloca-se cada
vez mais aos jovens estudantes o problema da escolha de uma área de formação com saídas
profissionais viáveis, desprendendo-se muitas vezes daquilo que gostam de fazer, em prol
daquilo que é necessário fazer para garantir melhores condições futuras.
Exige-se cada vez mais um espírito empreendedor, acusando frequentemente os jovens de
falta de iniciativa. Por muito empreendedor que seja, o jovem só obterá sucesso se for
apoiado por estruturas quer económicas, quer sociais da responsabilidade de quem rege o
país. Assim, deveriam ser adotadas medidas tendentes a ajudar os jovens a contactar mais
cedo com o mundo do trabalho; apoiar na escolha de carreiras e profissões; desenvolver
setores da economia até agora desprezados, nomeadamente o setor primário; apoiar a
criação de empresas localizadas em zonas do país menos privilegiadas.

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

1. IMPLEMENTAR, NO ENSINO, FORMAÇÃO QUE ESTIMULE O EMPREENDEDORISMO NOS

JOVENS.

É necessário estimular os jovens para a necessidade de serem eles próprios criadores de
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novos empregos, uma vez que os existentes não são suficientes e são frequentemente
oferecidos a profissionais com mais idade e experiência.

2. REORIENTAR OS PROGRAMAS EUROPEUS DE APOIO À CRIAÇÃO DE NOVAS PME,
PRIVILEGIANDO A SUA LOCALIZAÇÃO NO INTERIOR DO PAÍS E PROPORCIONANDO
VANTAGENS NO CASO DE CONTRATAÇÃO DE JOVENS.

A criação de melhores condições de vida através do desenvolvimento do interior do país deve
ser um caminho para a recuperação da economia e para a integração dos jovens no mercado
de trabalho.

3. DESENVOLVER O SETOR PRIMÁRIO, APOSTANDO NA AGRICULTURA E NA PESCA.

Apostando nestes setores, podem ser criadas novas oportunidades de emprego para muitos
jovens, com a vantagem de se poder contribuir para um aumento das exportações.

