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.

Identificação da Escola: Escola Profissional Raul Dória
Circulo: Porto
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

O aumento do desemprego em Portugal tem atingido números bastante preocupantes.No
espaço de um ano, o desemprego em Portugal subiu de 13,7% para 16,3%, mantendo-se o
terceiro mais alto da União Europeia. Entre os jovens, com idades compreendidas entre os 15
e os 24 anos, segundo os dados do INE (instituto Nacional de Estatística), a subida foi ainda
mais acentuada, com a taxa a aumentar de 33,1% para 39,1%. As alterações ao Código de
Trabalho vieram agravar estas percentagens, facilitando o despedimento, o que viola o artigo
53º da CRP. Com que futuro podem os jovens sonhar quando são confrontados com estes
valores de desemprego? Incumbe ao Estado promover a execução de políticas de pleno
emprego e a igualdade de oportunidade de escolha de profissão ou género de trabalho. A
falta de emprego impede os jovens de contribuírem para a economia do país e retribuir o
investimento que este teve com a sua educação, o trabalho além de ser um garante de
subsistência é também um fator de realização pessoal.As alterações ao código de trabalho
facilitam o despedimento e contribuem para o aumento do desemprego, o que viola o artigo
53 da constituição da República segundo, o qual são proibidos os despedimentos sem justa
causa. Nos termos dos artigos 58.º e 59.º da constituição todos têm o direito ao trabalho sem
distinção de idade, sexo, raça, cidadania, território de origem, religião, convicções politicas ou
ideológicas, incumbe ao estado promover a execução de politicas de pleno emprego, a
igualdade de oportunidade de escolha de profissão ou género de trabalho e condições para
que não seja limitado, em função do sexo, o acesso a quaisquer cargos, trabalho ou categorias
profissionais, a formação cultural e técnica e a valorização profissional dos trabalhadores.
É de salientar que, nos termos do art. 70.º da C.R.P., os jovens gozam de proteção especial
para efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, nomeadamente no acesso
ao primeiro emprego, no trabalho e segurança social.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

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.

1. Criação de incentivos fiscais, por parte do Estado, às empresas que contratem pessoas

portadoras de deficiência, associada à redução do período normal do horário semanal para
progenitores de menor com deficiência ou doença crónica até que este operfaça 18 anos,
alterando a limitação de um ano atualmente prevista no art.º 54 do Código do Trabalho.

2. Diminuição do valor das propinas e atribuição de um maior número de bolsas de estudo,
proporcionando aos alunos uma oportunidade de prosseguir a formação que pretendem
associada à prévia implantação de um gabinete em todas as escolas, para recolha de
currículos dos alunos, de modo a que usufruam de estágios remunerados com possibilidade
de admissão nas instituições no final do estágio, permite aos jovens contribuindo para
alargamento da sua integração no mercado de trabalho.

3. Incentivo estatal na indústria pesqueira e na atividade agrícola, de forma a aumentar o
Produto Interno Bruto (PIB) e a criar micro e médias empresas ligadas a este setor de
atividade aumentando as oportunidades para os jovens à procura do primeiro emprego.

