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 com 3º Ciclo do Ensino Básico de Gondomar
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Como é do conhecimento geral , o desemprego jovem não é um fenómeno novo, o que é
novo são as proporções assustadoras que está atingir. De acordo com os últimos dados , em
Portugal, a atual taxa de desemprego jovem é superior a 25 por cento. Apenas a Espanha,
Grécia e Irlanda, entre os 27 países que integram a União Europeia, ultrapassam este
lamentável valor. Acresce, ainda, que em países em desenvolvimento, a crise está a provocar
um ritmo mais lento de crescimento económico devido ao facto de serem dependentes de
outras economias , nomeadamente as dos países industrializados com os quais mantêm
relações comerciais quer pela proximidade territorial, quer pela proximidade linguística.( ex
Portugal em relação a Espanha e ao Brasil) A emigração, ontem como hoje, surge como
resposta lógica/ obrigatória a este problema. No entanto, na situação atual, são os jovens
com maior qualificação académica os que se sentem complidos a enveredar por esta via.
Esta tendência é preocupante,uma vez que, o país não beneficia do alto custo do
investimento feito na formação desses jovens e tem ainda custos sociais graves quer para os
que emigram quer para os que não o fazem porque indicia da parte da sociedade o não
reconhecimento do esforço, trabalho e empenho por eles feito. Esta fuga de cérebros
contradiz a hipótese perfeitamente lógica de que o nível de estudos e de formação aumentam
a empregabilidade dos jovens.
- Considerando que as políticas de educação e formação profissional são especialmente
importantes e que devem preparar os jovens com competências que lhes permitam a entrada
no mercado de trabalho;
- Considerando que, os empregos disponíveis para os trabalhadores jovens são cada vez mais
de trabalho temporário e com contratos mais curtos, sendo mais facilmente despedidos em
comparação com trabalhadores adultos, quando se instala uma chamada crise financeira, com
as consequências previsíveis que, em última análise, levam ao desemprego de longa duração.
- Considerando que, também, são necessários programas por parte do tecido empresarial que
proporcione aqueles que concluíram com sucesso a Escolaridade, a experiência necessária ao
emprego futuro em condições de satisfação das suas aspirações legítimas;
Considerando, ainda, que tudo faremos, enquanto jovens, para contrariar as previsões de que
uma percentagem muito significativa de jovens nunca terá, uma só que seja, experiência no
mundo do trabalho, propomos:
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. - Proibir a acumulação de horas pelos aposentados da função pública e do privado de
forma a que esses cargos estejam disponíveis para os novos jovens trabalhadores e assim
minimizar as dificuldades enfrentadas pelos jovens na transição da Escola para a vida ativa.

2. - Reforçar os elos entre as empresas e a educação, planeando a formação dos alunos e
ajustando os currículos escolares às necessidades emergentes do mercado de trabalho, de
modo a contrariar a chamada " armadilha da experiência" onde os jovens são tantas vezes
apanhados.

3.

