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Identificação da Escola: Colégio Rainha D. Leonor
Círculo: Leiria
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Desde há mais de dez anos que a taxa de desemprego em Portugal tem vindo a aumentar. Até
2008, de forma relativamente gradual. Todavia, nos últimos dois anos, essa tendência
agudizou-se. Entre o 3º trimestre de 2008 e o período homólogo de 2010, o número de
desempregados em Portugal estimados pelo Instituto Nacional de Estatística aumentou
40,5%. (175 mil desempregados), que fixou a taxa de desemprego portuguesa nos 10,9%.
Deste modo, subordinado ao tema do desemprego jovem, uma das áreas da economia mais
afetadas pela crise que Portugal atravessa, apresentamos uma política que tem como
principal objetivo o combate ao desemprego, mais direcionada para as camadas mais jovens
da população, mas obviamente considerando todos as camadas sociais, nomeadamente as
mais vulneráveios, os idosos.
As medidas que apresentamos visam incentivar o empreendorismo, aliando-o a uma política
meritocrática que permita impedir a fuga de tantos portugueses capazes de darem resposta
às necessidades preementes do país e irem mais além, inovando, criando, .
Em simultaneo, intentamos dar um rumo diferente ao país, dando resposta a uma crise que
passa por todos e condiciona a nossa juventude. Hoje, mais do que nunca , temos a cabeça
inundada de questões cuja resposta urge mas não surge: o que fazer depois do 12.ºano? Em
que áreas poderei ter trabalho? Quanto é possível receber para viver condigamente? Como
devo proceder para construir o meu futuro?

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

1. A 1.ª medida propõe a implementação de tetos de reformas e outras transferências
correntes do estado para as famílias e indivíduos, isto é, a criação de um valor monetário
máximo e mínimo de salários/reformas/subsídios, de maneira a: reduzir as assimetrias
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verificadas em relação à redistribuição dos rendimentos das famílias; permitir a subsistência
da segurança social; possibilitar a atribuição de subsídios para a criação de empresas
inovadoras ou para projetos de jovens licenciados, nomeadamente para jovens que,
alcançando bons resultados na sua formação académica possam aliar a um apoio económico
a entrada numa empresa parceira da Universidade.

2. A 2.ª medida propõe o incentivo a empresas para a contratação de jovens com idades entre
os 15 e os 18 anos para part-time, uma vez que um dos principais entraves relacionado com a
empregabilidade dos jovens prende-se com o facto de estes terem pouca experiência
profissional quando ingressam no mercado de trabalho. Esta medida permitirá aos jovens ter
experiência de trabalho antes de atingirem a maioridade (18 anos). Desta forma, quando
terminassem o secundário e /ou depois de ingressarem no ensino superior, estão já
preparadas para o mercado de trabalho. Dada a crise que então vivemos, este incentivo
poderia ser um alívio da carga fiscal da empresa.

3.
A 3.ª medida, implica a eeestruturação do ensino de forma a preparar o aluno para
um mercado de trabalho cada vez mais exigente. De facto, uma das realidades ligada ao
desemprego jovem que provoca e contribui para o seu aumento, traduz-se no facto de
existirem muitos cursos num país tão pequeno em que muitos dos estudantes não têm
sequer lugar para exercer a profissão correspondente ao curso. Desta forma, é necessário
conscientizar e preparar os estudantes para essa realidade, bem como encerrar alguns dos
cursos, temporariamente, para que não exista um excesso de alunos com competências
académicas "desnecessárias"

