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Identificação da Escola: Externato Capitão Santiago de Carvalho
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Distrital

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

O desemprego jovem é um problema que assombra o nosso país. Atualmente cerca de 39%
dos jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos encontram-se
desempregados. A falta de rendimentos da população ativa obriga-nos a considerarmos o
abandono do país tornando-se cada vez mais viável, como alternativa de desespero, em busca
de mais oportunidades e melhores condições de vida. Apesar de todas as recomendações da
União Europeia, como a promoção da mobilidade dos jovens para fins de aprendizagem,
apesar de teoricamente sabermos que se deve combater o desemprego jovem, apostar em
projectos empreendedores, investir na eduucação e formação dos jovens, entre outras
medidas, temos consciência de que não passam de teorias sem ressonância prática.
Consideramos que estudarmos durante vários anos, apostarmos na nossa formação,
(formação esta com elevados custos), é crucial para o desenvolvimento do nosso
conhecimento e maturação de competências indispensáveis ao exercício de uma profissão,
contudo, somos confrontados com a gritante falta de vagas, contratos temporários precários
e instáveis, desvalorização das competências adquiridas e vários anos à espera de emprego,
tornando-se uma situação que está a atingir proporções sem precedentes em muitos países.
Por estarmos a atravessar uma crise económica e social, a educação tem sido, entre outros
setores importantes, bombardeada com medidas sem qualquer sentido/utilidade, sabendo
nós que há quem tenha privilégios e benefícios excessivos, totalmente injustificados e até
incompreensíveis nos tempos que vivemos. Por conseguinte, propomos medidas que vão ao
encontro da tomada de consciência das grandes assimetrias sociais e económicas existentes
no nosso país (e noutros) e das dificuldades que existem ou que, muitas vezes, são criadas
sem necessidade. Quantas empresas ou instituições colocam obstáculos à renovação de

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.

contratos por porem em causa os seus lucros, quantas empresas não contratam afirmando
que o jovem tem qualificações a mais, quantas empresas têm pessoas a exercer funções
diferentes só para não contratarem outras, para além dos impostos excessivos que as
empresas têm que pagar se quiserem contratar pessoas.

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

1. Propomos a existência de estágios assegurados para todos os cursos superiores, com a

finalidade de aquisição de experiência profissional, em que teoria e prática estejam
interligadas simbioticamente.

2. Acabar com a exigência de experiência prévia aquando da procura do primeiro emprego. Se
os jovnes tiverem cadeiras com componentes práticas nos cursos superiores, poderão estar
melhor preparados para enfrentar o mercado de trabalho, com habilitações, competências e
alguma experiência. A educação, a formação e a aprendizagem ao longo da vida fomentam
um ciclo virtuoso de melhoria dos rendimentos e desenvolvimento. Em vários países
desenvolvidos, a aprendizagem formal e a formação em contexto de trabalho foram
reforçadas durante a crise económica. A interação entre a formação em sala de aula e o local
de trabalho aumenta a probabilidade de resultados positivos no mercado de trabalho.

3. Propomos o apoio à contratação e ao empreendedorismo jovem através da criação e
gestão de uma rede de partilha de experiências entre empreendedores nacionais e
estrangeiros. Para tal, os governos de cada país auxiliados pela União Europeia devem facultar
aos jovens qualificados um conjunto de ferramentas técnicas e financeiras para dsenvolverem
o seu projeto de empreendedorismo. Os jovens devem ainda ter facilidade de acesso a
mecanismos de crédito, em especial capitais de risco. Apesar de já existir o "Guia Prático do
Empreendedor", reiteramos a necessidade e importância de este guia ser cumprido em cada
país (deixando de ser um documento meramente formal e técnico) e oferecer oportunidades
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e apoios efetivos de incremento de projetos nos vários setores - economia, saúde, educação,
indústria, agricultura, tecnologia, etc.

