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Identificação da Escola: Secundária com 2º e 3º Ciclos Clara de Resende, Porto
Círculo: Porto
Sessão: 22 de janeiro de 2013

Projeto de Recomendação:

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

Atualmente Portugal suporta uma crise grave e duradoura. Dela emergem fenómenos sociais
preocupantes e desiquilíbrios financeiros perigosos.
Destaca-se, enquanto consequência desta crise, o desemprego jovem constando-se em
Portugal uma das mais elevadas taxas da Europa. Por isso é necessário adotar novas medidas
públicas com vista a criar oportunidades de emprego para a geração atual e para as futuras
gerações.
No sentido de colmatar esta deficiência económica propomos as seguintes medidas:
1. O empreendedorismo é um importante motor de criação de riqueza pois fomenta a
competitividade , aproveita o potencial dos indivíduos, explora os interesses da sociedade
(nomeadamente na proteção do ambiente, na produção de serviços de saúde, nos serviços de
educação, nos serviços de segurança social, etc.). Constata-se que algumas das mais bem
sucedidas empresas do mundo tiveram origem entre jovens, destacando-se, por exemplo, a
Apple, a Microsoft, o Facebook ou a Google. Parece-nos portanto evidente a necessidade de
criação de um fundo de apoio a projetos empresariais criativos, inovadores e rentáveis de
jovens com idade inferior aos 30 anos criando-se para tal uma comissão específica para
avaliação das propostas e respetivo acompanhamento e controlo.
2. É, parece-nos claro, indispensável para a diminuição de taxas de desemprego jovem,
incentivar as entidades empregadoras a contratar para as suas empresas jovens recémlicenciados após a 1ª licenciatura. Para tal, propomos uma efetiva redução da carga fiscal às
entidades cujo 1/5 dos empregados sejam jovens com idade inferior a 30 anos. Criação de
incentivos como este parecem-nos fundamentais para a privilegiação de uma faixa etária mais
nova.
3. Criação de cooperativas compostas por jovens recém-licenciados de diferentes áreas
complementares ou não para dinamizar economicamente o interior do país com benefícios
fiscais consoante a viabilidade do projeto e/ou com apoios financeiros nacionais ou fundos
comunitários europeus.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Criação de fundo de apoio para a criação de empresas inovadoras e suscetíveis de
prosperar economicamente.

2. Diminuição da carga fiscal a empresas que empreguem jovens com idade inferior a 30 anos.

3. Criação de cooperativas compostas por jovens recém licenciados de diferentes áreas para
dinamizar o interior do país.

