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Identificação da Escola: Escola Profissional da Horta
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Numa conjuntura económica e social que cada vez mais se afigura complexa, é imperativo
que os jovens portugueses tentem dar voz às suas ideias no sentido de colmatarem eventuais
falhas no sistema que os impeçam de ter um futuro profissional digno da sua formação
académica.
Tendo em conta que os jovens de hoje serão os homens e mulheres de amanhã,
supostamente responsáveis por uma sociedade estável, dinâmica, equilibrada, coesa e feliz, é
de extrema importância que se reflita sobre a sua formação e o seu futuro profissional no
sentido de se melhorar o contexto atual que infelizmente é de uma grande instabilidade e
desmotivação causadas pela falta de emprego. Também se afigura imperativo incentivar estes
mesmos jovens a serem autónomos, criativos e empreendedores para que possam, pelos seus
próprios meios, decidir o futuro profissional que pretendem e para o qual têm realmente
vocação.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. A presente medida visa implementar um programa de apoios financeiros que assegurem a

criação de empreendimentos de forma a criar o auto emprego e, por conseguinte, o
surgimento de novos postos de trabalho.
Este programa bem como as percentagens dos apoios prestados deveriam ser administrados
tendo em conta: a formação do indivíduo na área do empreendedorismo; a faixa etária dos
empreendedores; a situação académica ou laboral do empreendedor; a área de ação do
projeto; o número de postos de trabalho criados direta e indiretamente; o enquadramento do
projeto face à região/local em que se insere; o benefício cultural, económico e social para a
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região/local onde se situa; e a adequação do perfil do empreendedor ao tipo de negócio.

2. Realização de “estudos de mercado” local que determinem as opções de formação e
negócio mais adequadas de forma a obter-se uma melhor e mais fiável amostra dos sectores
que já se encontram saturados, ou em carência, evitando a saturação do mercado com oferta
de áreas já existentes, incrementando, assim, negócios mais vantajosos e opções de formação
mais adequadas para os empreendedores e para as regiões.
Posteriormente, esses resultados seriam divulgados e disponibilizados ao público
empreendedor, em meios ou locais públicos e de acesso fácil e generalizado e transmitidos
igualmente às instituições de formação que deveriam conjuntamente com a SREF e/ou
empresas de consultadoria averiguar as carências ao nível de oferta formativa, a partir dos
resultados obtidos.

3. Criação de medidas adicionais para proteger os jovens que frequentem os programas
estagiar, para que as empresas não possam fazer um uso continuado e incorreto do
programa, recrutando, repetidamente e apenas pelo tempo mínimo permitido, uma série de
jovens diferentes, os quais, após terminado o prazo do contrato, ficam sujeitos ao
desemprego jovem.
Assim, deveria haver uma maior fiscalização por parte dos centros de emprego de forma a
averiguar se a formação dos estagiários está a ser devidamente acompanhada e se as funções
desempehadas pelo estagiário na empresa são, efetivamente, enriquecedoras para a sua
formação académica.
Às empresas deveria ser concedido um fundo de apoio que lhes permitisse vir a empregar nos
seus quadros funcionários que nelas já tivessem estagiado através dos programas estagiar T e
L.

