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 da Trofa - Agrupamento de Escolas da Trofa
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Relativamente à primeira medida é de referir que o problema dos jovens quando entram no
mercado de trabalho é a falta de informação. Assim, com a criação de ações de formação
direcionadas para a promoção do autoemprego os jovens poderão ser informados de
possíveis problemas que poderão enfrentar quando ingressarem no mercado de trabalho e
também de possíveis apoios e benefícios a que poderão recorrer. Para além disto poderão
esclarecer eventuais dúvidas que tenham e conhecer áreas empresariais com potencialidades.
Esta medida caracteriza-se por ser uma medida bastante concreta e fácil de realizar, uma vez
que as ações de formação serão incrementadas nas disciplinas existentes nos cursos, não
sobrecarregando o horário dos alunos, nem apresentando custos extra.
Na segunda medida pretende-se diminuir a TSU dos 23,75% para os 15,24% para os jovens,
para quem realize contratos a jovens com duração de pelo menos dois anos, assim como a
colaboração em 15% dos custos efetivos de uma empresa (ajuda estatal) que contrate 5 ou
mais jovens até vinte e seis anos por mais de seis meses, fomentando-se assim a contratação
de jovens.
Na terceira medida pretende-se que se reduza o défice, através da diminuição das
importações de produtos agrícolas, pois aumentar-se-ia a produção deste tipo de produtos e
diminuia-se os gastos com subsídios aos jovens.

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

1. Dinamização do empreendedorismo a nível do ensino secundário e universitário, tanto ao
nível da formação para a criação de empresas como para as áreas de potencialidade de
negócios, nacionais e internacionais, tudo na perspetiva do autoemprego.

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.

2. Estímulo à criação de postos de trabalho para jovens. Atribuição de benefícios, quer através
de subsídios, quer através de reduções em taxações sociais:
1.Atribuição de um subsídio para o desenvolvimento de todas as empresas criadas por jovens
(até aos 26 anos) e que, após atenta avaliação, provem vir a dar frutos;
2.Diminuição da TSU em resultado da contratação de jovens com idade igual ou inferior a 26
anos.
3.Ao contratar um grupo de cinco ou mais jovens, de idades iguais ou inferiores a 26 anos,
atribui-se um subsídio de 15% para a redução dos custos fixos da empresa.

3. Criação de campos de inovação agrícola para os desempregados mais jovens, que se
ocuparão na rearborização e na luta contra a erosão dos solos.

