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Identificação da Escola:Secundária Domingos Rebelo
Círculo: R.A.A
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Um dos grandes problemas da nossa sociedade é a criação de emprego jovem no nosso País.
A crise financeira tem influenciado as perspetivas de emprego entre os jovens, acabando
muitos deles por emigrarem para outros Países. Por outro lado, as perspetivas futuras mesmo
dos que encontram trabalho são mais sombrias do que as de gerações anteriores.Desta forma
propomos as seguintes medidas:

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

1. Criação ou amplificação de empresas que apostem na produção de produtos que Portugal
importa do estrangeiro. Essas empresas teriam de contratar uma quantidade significativa de
jovens desempregados sendo que, parte do ordenado dos mesmos seria pago pelo governo e
a outra parte pela empresa em questão. Essa partilha de pagamento de vencimentos visa, por
um lado, baixar os custos de produção por parte da empresa, tornando-a, então, competitiva
e, por outro, garantir produtividade por parte de quem está a usufruir do subsídio de
desemprego pago pelo governo.

2. Aumento da intervenção estatal na economia do país, através da fixação, por parte das
entidades governamentais, de preços máximos e mínimos de venda de produtos, tanto nas
empresas públicas como privadas, evitando, assim, a competitividade desleal que contribui
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para a falência das empresas.

3. Criação de micro ou pequenas empresas por jovens desempregados. Para que tal seja
possível financeiramente, deveriam ser mobilizados fundos da União Europeia (como por
exemplo, o Fundo europeu do Desenvolvimento Regional (FEDER), Instrumento Europeu de
Microfinanciamento "Progress", Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural (FEADER),
entre outros), que seriam entregues a estes jovens sob a forma de empréstimos, os quais
poderiam pagar em suaves prestações mensais após a abertura da empresa.

