Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola:Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo
Círculo: Lisboa
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

A sociedade atual está perante a maior geração de licenciados de Portugal, desde que há
registos. No entanto, verifica-se também o maior índice de desemprego jovem de sempre.
Hoje em dia há uma grande saturação do mercado de trabalho no que diz respeito ao
emprego que requeira licenciatura, o que gera muito desemprego, não significando isto que
haja falta de trabalho, porque, na realidade, há setores de atividade que necessitam de
trabalhadores, porém o problema reside no tipo de emprego que não é tão bem remunerado,
e exige um maior esforço físico, fatores que não são bem vistos socialmente.
A solução está na formação de profissionais com qualificação adequada às necessidades do
mercado de trabalho e numa maior proximidade entre os agentes económicos e as entidades
formadoras como escolas, institutos, universidades, entre outros. Aos jovens cabe a procura
ativa de oportunidades de emprego e a iniciativa empreendedora de fazer vingar os seus
projetos. Ao Estado cabe o papel fundamental de motor e impulsionador para que estes
projetos tenham condiçoes de sucesso
Assim, podemos dizer que a resolução deste problema deve ser partilhada pelos vários
agentes económicos.

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

1. Em função da análise das necessidades dos agentes económicos locais, seriam criadas vagas
e cursos assegurando uma margem mínima de alunos e ainda estabelecidos protocolos entre
as escolas secundárias, as faculdades públicas e as empresas locais para que empreguem
licenciados e jovens que concluíram a sua formação, nomeadamente ao nível do ensino
secundário profissional e do ensino superior.
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2. – Constatado o elevado índice de desemprego jovem e a dificuldade em conseguir o
primeiro emprego, agravado pela falta de experiência, torna-se necessária a intervenção do
Estado no sentido de desbloquear esta situação. Assim, através de uma política de incentivos
fiscais atribuídos às empresas que empreguem jovens que procuram o seu primeiro emprego,
o Estado contribuiria para o decréscimo do desemprego jovem. Estas empresas promoveriam
também ações de formação em período pós-laboral.

3. Implementar nos cursos do ensino secundário visitas de formação a empresas que
proporcionem aos estudantes a oportunidade de contactar com o mundo do trabalho. Desta
forma os jovens poderão adquirir mais experiência e o contacto com o mundo do trabalho
poderá despertar as vocações. Seriam criados protocolos entre as escolas e as empresas que
possibilitariam o ingresso desses jovens no mercado de trabalho.
O seguinte exemplo traduz, na prática, aquilo em que a medida se traduziria: o aluno que
ambiciona seguir jornalismo teria a oportunidade de fazer visitas de formação à redação de
um jornal, podendo assim contactar com os postos de trabalho e com os trabalhadores; iriam
ter a oportunidade de experienciar alguns trabalhos e aprender com técnicos, facilitando a
entrada do jovem no mercado de trabalho.

