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 Básica e Secundária Padre Manuel Álvares
Círculo: Madeira
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A atual crise do emprego jovem, agravada pela crise financeira global, criou uma renovada
necessidade em agir. A intensificação da crise do emprego dos jovens coloca problemas a
nível intergeracional - a atual crise constitui uma grave violação da regra de melhoria do
emprego e as perspetivas económicas para as gerações seguintes - assim como ameaça
causar um aumento acentuado das desigualdades entre os jovens. Há, portanto, um claro
risco de sociedades cada vez mais desiguais, se se permitir que a crise de emprego dos jovens
persista.
O emprego dos jovens é uma prioridade crescente nas agendas políticas nacionais, mas não é
suficientemente traduzido em ação. As despesas do governo com políticas de emprego
dirigidas aos jovens precisam ser mantidas, mesmo quando se adotam medidas de
consolidação orçamental e de austeridade.
Mais e melhor educação para as futuras gerações de jovens é um requisito básico para
encontrar uma solução duradoura para a crise do emprego dos jovens. A educação, a
formação e a aprendizagem ao longo da vida fomentam um ciclo virtuoso de melhoria da
empregabilidade, maior produtividade, aumento dos rendimentos e desenvolvimento.
Muitos destes jovens estão a sair da educação sem estas habilitações básicas, o que lhes
dificulta a obtenção das habilitações técnicas necessárias para competir no mercado de
trabalho. Os programas que envolvem a juventude ao longo da adolescência parecem ser os
mais eficazes.
Políticas para facilitar o acesso ao emprego, incluindo ao primeiro emprego e a uma primeira
experiência, não devem prejudicar os direitos dos jovens trabalhadores no trabalho. Os
principais objetivos das nossas medidas é poder fortalecer a relação entre os jovens
desempregados e a necessidade no mercado de trabalho.
Mais que nunca é necessário que os jovens desenvolvam métodos de trabalho inovadores,
que sejam qualificados mas também preparados com competências para as atuais
adversidades em que vivemos.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Criação de um Portal que concentre todos os programas de Incentivo ao Emprego Jovem
Nacional e Internacional, englobando diversa informação, assim como a oferta de cursos de
curta duração para reforço do CV numa vertente mais prática, dirigidos a todos os setores de
atividade económica.
O Portal será concebido de forma clara, especifica e direcionada, com o objetivo de facilitar o
acesso e a assimilação do conteúdo, conseguindo desta maneira abranger o público jovem na
sua generalidade.

2. Implementação de estágios (formação em contexto real de trabalho), minimamente
remunerados, de curta duração, acessíveis a todos os que desejem enriquecer a sua
formação, não só para os cursos profissionais mas direcionados para todas as áreas, com o
objetivo principal de enriquecer o CV numa vertente prática, ao familiarizar os jovens
(com/sem formação superior) para o mundo do trabalho.

3. Vocacionar a educação, desde a pré-escolar, para a cultura, cidadania e para o
empreendorismo, de forma a consciencializar os jovens para a atual realidade, e prepará-los
para o futuro. Desta maneira, promove-se as capacidades de inovação, iniciativa e
criatividade da sociedade jovem.

