Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Profissional CIOR
Circulo: Braga
Sessão: Escolar

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

Os jovens são fundamentais para a inovação e criatividade nas economias e sociedades, por
isso é necessário que a população jovem tenha um trabalho produtivo e esteja integrada na
sociedade.
No entanto, é cada vez mais difícil para os jovens encontrar trabalho num contexto de
aumento do desemprego. Para além do desemprego que afeta milhares de jovens,
igualmente preocupante é a situação de muitos jovens que, não estando desempregados,
encontram-se em situações de emprego precário. Neste sentido, a crise do emprego jovem é
uma ameaça para a coesão social e para a estabilidade política.
O principal receio, entretanto, é que a crise do emprego jovem não seja apenas uma situação
transitória relacionada com o fraco crescimento económico, mas venha a tornar-se uma
tendência estrutural se não houver mudanças significativas ao nível das políticas.
Deste modo, ainda que Portugal tenha adotado um conjunto de medidas de austeridade, é
fundamental que as despesas com as políticas dirigidas aos jovens sejam reforçadas.

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

1. Promover o crescimento económico

Sem crescimento económico não podemos criar empregos de uma forma sustentada. Por isso
deve ser concedido um maior apoio à indústria e aos setores mais dinâmicos e inovadores do
nosso país, tais como: o apoio ao crédito para setores que possam contribuir
significativamente para a criação de emprego; incentivos fiscais; simplificação dos
procedimentos administrativos e jurídicos para as empresas.
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2. Promover a educação para o empreendedorismo jovem
A promoção do empreendedorismo entre os jovens poderá ter um papel importante na
redução do desemprego jovem. Para isso é preciso oferecer condições e qualificações aos
jovens para que eles saibam como criar o próprio emprego. Deste modo, o ensino do
empreendedorismo nos programas do ensino secundário pode mudar atitudes/mentalidades
e promover o empreendedorismo como uma alternativa viável a um emprego por conta de
outrem.

3. Definir políticas de educação/formação ajustadas às necessidades do mercado de trabalho
Muitos jovens enfrentam dificuldades em encontrar um emprego devido à desadequação
entre a formação adquirida na escola e as necessidades do mercado de trabalho.
Neste âmbito, os empregadores podem fornecer um feedback importante sobre a adequação
das políticas de educação/formação às necessidades e competências futuras. Além do mais, a
criação de uma base de dados que permita aos jovens conhecer os setores onde há procura
de mão-de-obra pode ajudá-los a escolher o tipo de ensino e formação e melhorar, assim, as
suas perspetivas de emprego.

