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 António Sérgio
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Face à actual conjuntura económica dos países da zona Euro, entre eles Portugal, que se
traduz num precário acesso ao emprego, com especial destaque para as camadas jovens,
recentemente apostadas numa qualificação superior e de qualidade, é imperativa uma
reestruturação dos mecanismos de inserção de mão-de-obra no mercado de trabalho, quer
ao nível nacional quer ao nível internacional. A trajectória ascendente das taxas de
desemprego jovem no espaço português, que ronda já os 32%, é uma questão de elevada
importância, que deve envolver na sua solução todos os sectores da sociedade civil,
elaborando assim soluções de elevada sustentabilidade e que se reflictam nas verdadeiras
preocupações da população da faixa etária em questão. Desde empregadores até formadores,
é essencial que se estabeleçam pontes de ligação que estimulem o encaminhamento de
indivíduos com qualificação para a sua área de formação específica. É necessário enquadrar o
país nas novas realidades europeias, integrando-o numa rede internacional que promove a
empregabilidade, mas que ao mesmo tempo, permita vencer a ideia do estado como principal
criador de emprego, sendo este apenas responsável pela criação de condições favoráveis à
criação de oportunidades por parte das empresas dos diversos sectores.

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

1. Criação de um sistema de contrapartidas fiscais para empresas que apostem na
contratação de jovens à procura do seu primeiro emprego, nomeadamente a redução do IRC,
taxas municipais de ocupação, entre outros.
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2. Dinamizar a utilização das plataformas existentes (EURES; NETEMPREGO; EUROPASS, etc…)
como um meio de integração directa das empresas no mercado de trabalho e nas entidades
formadoras, privilegiando a relação entre o formador e o empregador.

3. Criação de legislação que possibilite a agilização dos processos de criação de novas
empresas, seguindo critérios de selecção como a sustentabilidade e autonomia financeira,
possibilitando a exploração de “nichos de mercado”, permitindo por um lado aumentar de
forma sustentada o tecido produtivo nacional e ao mesmo tempo fomentando a capacidade
empregadora do país.

