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Identificação da Escola: Escola Secundária da Portela
Circulo: Lisboa
Sessão: Escolar

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

Temas escolhidos de acordo com as nossas vivências e com dificuldades presentes no nosso
quotidiano:
Somos vítimas da criminalidade juvenil, pelo que propomos a diminuição da idade de
responsabilidade civil. Menores de 16 anos cometem delitos de forma reincidente,sendo
responsáveis por inúmeros assaltos, não se tomando medidas efectivas contra isto. A
reintegração e o acompanhamento são estratégias não eficazes e os jovens não têm
condições psicológicas, sociais, familiares para se integrarem por si. Um jovem menor de 16
anos é capaz de tomar decisões, devendo ser responsabilizado pelo que faz, uma vez que já
possui autonomia suficiente para tal.
No funcionamento das casas de correcção,subjacente à nossa proposta,está a noção de uma
efectiva reintegração social e que o objectivo primordial de qualquer pena sancionatória é
tornar os indivíduos capazes de viver livres,em sociedade. Justificamos o regime de inspiração
militar como uma forma de inculcar valores de autoridade, disciplina, companheirismo,
cumprimento de normas que julgamos ser aquilo que muitas vezes falta aos jovens que se
envolvem em situações e comportamentos ilícitos.
A hipótese de possível permanência dos jovens nestas casas de correcção até aos 21
anos,caso as infracções cometidas não sejam muito graves,resulta de não se pretender
manter as pessoas enclausuradas. Uma instituição de correcção com determinados padrões
promoverá mais facilmente a integração que um ambiente prisional.
Referimo-nos à relevância da formação pedagógica dos colabores que acompanham os jovens
para que as suas interacções sejam produtivas e traduzam autoridade,respeito,confiança e
ensinem a importância de manter relações sadias com os outros.
A escolha do tema do primeiro emprego e das suas dificuldades advém do facto de sermos
alunos do secundário,pretendermos uma qualificação superior,a que se seguirá um ingresso
no mundo de trabalho,que se apresenta cada vez mais competitivo e instável e com
dificuldades de acesso. Decidimos envolver-nos na questão dos estágios,por considerarmos
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que,demasiadas vezes,os estagiários não são tratados com a devida credibilidade
É importante existir um plano discriminado com actividades e objectivos a cumprir pelos
estagiários e que devem ser adequados à sua área de formação, de modo a que não aconteça
aquilo que tantas vezes se verifica - trabalhos menores,que não auxiliam a qualificação dos
estagiários.
Desenvolvemos a questão dos estágios profissionais com a duração de 9 meses,remunerados
e com 60% dos encargos com a Segurança Social suportados pelo Estado. Entendemos que,no
final,a empresa terá que apresentar um relatório claro com as actividades do estagiário e o
seu nível de desempenho. Com os objectivos cumpridos,deverá ser convidado a integrar a
empresa. Uma instituição que no termo do estágio dispense o estagiário sem justificação,
deverá reembolsar o Estado do valor subsidiado. Pretende-se evitar a arbitrariedade das
empresas que usufruem do trabalho dos estagiários e depois dispensam os seus
serviços,sucessivamente.
A crise económica afectar-nos-á a todos pelo que propomos medidas para estimular a
economia e redução do desemprego através da criação de postos de trabalho e aumento dos
rendimentos das famílias como estímulo ao consumo de bens essenciais.

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

1. Diminuição da idade da responsabilização civil para 14 anos, com alteração do regime de

internamento em instituições correctivas. Estas terão um regime educacional com inspiração
militar, o funcionamento de cursos profissionais, apoios de psicólogos e técnicos com
formação especializada e devidamente credenciados. Aos jovens será possibilitada a
permanência nestas instituições até aos 21 anos, caso os delitos cometidos não justifiquem
medidas mais gravosas e serão estabelecidos acordos com autarquias e outras entidades
visando a entrada no mercado de trabalho dos jovens que deixem estas instituições.

2. No que respeita ao funcionamento dos estágios profissionais deve ser definido um plano de
objectivos concretos para cada estagiário e, após os 9 meses de duração dos estágios
profissionais, as empresas devem apresentar um relatório que discrimine as actividades
desenvolvidas pelo estagiário, bem como a qualidade das suas execuções;
No caso do trabalho de estagiário ter sido satisfatório, este deve vir a integrar os quadros da

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

empresa;
No caso de uma empresa dispensar os serviços do estagiário, após os 9 meses, sem a devida
justificação, será obrigada a devolver o valor monetário que o Estado cedeu para os
descontos com a Segurança Social do estagiário (60% dos descontos para a Segurança Social
durante os 9 meses de estágio profissional são suportados pelo Estado.)

3. Ligeira redução do imposto automóvel para promover postos de trabalho, redução do
imposto sobre imóveis, incentivos ao pequeno e médio empresário através da redução da
carga fiscal, incentivo ao jovem empresário para a abertura do seu próprio negócio e o
investimento do Estado em obras públicas de média dimensão.

