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Identificação da Escola: Básica e Secundária Dr. Luís Maurílio da Silva Dantas-Carmo
Círculo: da Madeira
Sessão:regional

Projeto de Recomendação:

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

Nos dias de hoje, o nosso país encontra-se numa situação económico-financeira débil.
Em consequência temos um mercado de trabalho muito frágil, que leva à emigração de uma
considerável parte dos jovens com qualificações superiores “fuga de cérebros” no qual
Portugal perdeu e perde muitos recursos financeiros na qualificação dos mesmos.
Para atenuar a situação dos estudantes portugueses, principalmente recém-licenciados e
recém-formados, propomos as seguintes medidas:

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

1. Criação de disciplinas integradas nas licenciaturas, ensino recorrente e profissional com
uma vertente mais prática e a possibilidade de estágio não remunerado/remunerado,
consoante as empresas. Desta forma não há despesas adicionais às instituições educativas
(e/ou universidades) e possibilitará aos alunos uma vertente mais prática e um acesso mais
diversificado ao mercado de trabalho.

2. As empresas que contratassem os três melhores alunos de cada estágio usufruiriam de
benefícios fiscais durante um ano, tais como: isenção do IRC e/ou contribuições para a
segurança social.
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3. Elaborar estudos de mercado para pesquisar os cursos com saídas profissionais mais
procuradas. As empresas que fizessem-se parte desse estudo tinham então de proporcionar
bolsas de estudo aos 4 estudantes que tivessem entrado com a melhor média. As empresas
que proporcionassem essas bolsas teriam a garantia de que os estudantes que usufruíssem
dessas bolsas trabalhariam durante 1 ano (estágio não remunerado/remunerado).

