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Identificação da Escola: Escola Profissional da Praia da Vitória
Circulo: RAA
Sessão: Secundário

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

Com estas medidas temos o objetivo de contribuir para que a taxa de desemprego desça,
especialmente no sector jovem. Achamos que estas medidas seriam inovadoras, mas ao
mesmo tempo exequíveis. Às vezes queremos tanto ver uma mudança, mas esquecemo-nos
de que podemos ser parte da mudança que queremos ver. Sendo assim, achamos que com
estas medidas passaria a haver uma melhor aprendizagem, e uma descida da taxa de
desemprego. Claro que não seria a cura de todos os males, mas pelo menos de grande parte
deles. O nosso projeto consiste em oferecer uma boa qualidade de estudo e, deste modo,
proporcionar uma maior aprendizagem quer na escola quer no mundo do trabalho, pois
estamos em constante aprendizagem.
Com a nossa primeira medida temos o objetivo de proporcionar estágios profissionais fora da
zona da nossa escola e ter a oportunidade de estagiar fora das ilhas, como por exemplo, em
Portugal continental ou até mesmo noutro país (como é o caso do programa Leonardo da
Vinci). Com esta medida, proporcionaremos uma melhor qualidade de estágio, pois se tiver
apenas um aluno a estagiar na empresa, a atenção dispensada será maior, logo a
aprendizagem será melhor.
Com a nossa segunda medida temos o objetivo de criar uma espécie de prémio para as
empresas de modo a que elas não efetuem despedimentos e, desde modo, mantenham os
empregados. Com esta medida pretendemos também colmatar o problema que resulta dos
programas Estagiar L e Estagiar T. No final dos períodos de estágio, para as empresas que
apresentassem um contrato de trabalho ao estagiário, em vez de o mandar para o fundo de
desemprego, seria atribuído um prémio que consistiria em metade do que o empregado
ganharia no fundo de desemprego. Por exemplo: um desempregado recebe 400€ por mês,
200€ seria o prémio da empresa. Deste modo, o empregador poderia manter o empregado
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por metade do seu ordenado e o Estado apenas gastaria metade do subsídio de desemprego
que estaria a pagar a esse empregado, caso ele fosse despedido. A cada ano seria feita uma
fiscalização e verificava-se que empresas efetivamente não tinham realizado despedimentos e
continuariam com este programa. Este seria uma espécie de plano de recuperação das
empresas, que terminaria quando as empresas apresentassem estabilidade financeira.
Finalmente, a nossa terceira medida visa incentivar à produção interna. Visa também ocupar
os desempregados (inscritos no centro de emprego). Deste modo, era-lhes lançada a
oportunidade de trabalhar em terrenos agrícolas do Estado, alargando assim o sector
primário. Com esta medida pretendemos que os desempregados, que são hoje em grande
número, contribuam para a produtividade do nosso país e se sintam úteis na sociedade. Seria,
também, uma forma de valorização social das pessoas desempregadas.

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

1. Aumentar os horizontes de estágio, para que que todos os jovens tenham uma

oportunidade de mostrar as competências que adquiriram na sua formação a nível
profissional.

2. Criação de incentivos para empresas, para que nenhum jovem seja despedido ou não
tenha a oportunidade de dar continuidade a um projeto válido começado durante um estágio
profissional por falta de disponibilidade financeira da empresa.

3. Criação de verbas para alargar o sector primário, de forma a aumentar a produtividade do
nosso país, aproveitar os terrenos do Estado e valorizar as pessoas desempregadas.

