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Identificação da Escola:ESCOLA SECUNDÁRIA DOMINGOS SEQUEIRA
Círculo: LEIRIA
Sessão:SECUNDÁRIO

Projeto de Recomendação:

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

O futuro é, já por si, algo incerto. No entanto, é na idade em que nos encontramos
que somos confrontados com a necessidade de fazer escolhas que nos marcarão para toda a
vida. Posto isto, somos alvo de um exercício de ponderação, durante o qual cada vez mais
surgem algumas dúvidas. A recessão económica e financeira do nosso país apresenta-se como
a primeira causa do desemprego em Portugal. Segundo dados da PORDATA, a taxa de
desemprego aumentou 4,7% entre 2007 e 2011, atingindo os 15,8% no terceiro trimestre de
2012 (INE). O grupo etário que mais contribuiu para este aumento foi indubitavelmente o dos
jovens com menos de 25 anos (aumento de 13.1%, no mesmo período), registando
atualmente uma percentagem de 37,4 segundo o European Youth Forum.
Sem esperança e em total desespero, os jovens recorrem à emigração e encaram-na
como a única alternativa de conseguir um emprego. Estima-se que dois em cada três
estudantes pretendem emigrar depois da licenciatura. Em pouco tempo, o país será confinado
a um envelhecimento precoce.
Todos têm direito ao trabalho e para assegurar esse direito, incumbe ao Estado
promover políticas de pleno emprego (Constituição da República Portuguesa - artº 58º). Desta
forma, torna-se imperativo atuar para inverter a situação atual. Para isso, são apresentadas
três medidas que procuram melhorar esta mesma situação.
Com o objetivo de estimular o investimento por parte das empresas, a criação de
novos postos de trabalho e promover a aposta em investigação e desenvolvimento, propõe-se
o aumento do período de isenção da TSU de 3 para 5 anos para empresas que contratem
jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos à procura do primeiro emprego.
Desta forma, provocar-se-ia a diminuição do desemprego jovem em Portugal.
Em segundo lugar, propomos a criação de um portal ou plataforma online que
divulgue todos os tipos de empregabilidade canalizando a informação de forma a facilitar a
procura e obtenção de emprego por parte de toda a população portuguesa, principalmente
dos jovens. Através deste poderiam enviar Currículum Vitae e ter um contacto com as
empresas de forma espontânea e direta, criando uma relação mais próxima entre
empregador e empregado. Sendo, também, de salientar a credibilidade e facilidade de acesso
a esta plataforma, uma vez que seria gratuita e gerida por parcerias estabelecidas entre o
Governo, Universidades e outras entidades.
Por último, consideramos que se deve apostar na formação sobre inovação,
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empreendedorismo e auto-emprego, com o objetivo de manter os jovens informados, por
exemplo, sobre a possibilidade de sucesso e realização pessoal em qualquer área.
Posto isto, acreditamos que não só os jovens sairão beneficiados ao conseguirem um
emprego, mas especialmente o país que contará com novas ideias e perspetivas. A longo
prazo, os jovens farão de Portugal um melhor e renovado país. Não nos esqueçamos que os
jovens de hoje são os adultos de amanhã.

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

1. Aumento do período da isenção da TSU de 3 para 5 anos para empresas que empreguem
jovens entre os 18 e os 30 anos à procura do primeiro emprego.

2. Criação de um portal ou plataforma online que divulgue a empregabilidade de todos os
cursos superiores, profissionais e tecnológicos, juntamente com a oferta de trabalho no país
(por área geográfica), dispondo, ainda, de uma secção/espaço onde sejam colocadas ofertas
de emprego (incluindo para períodos de férias).

3. Proporcionar aos jovens formação para a vida profissional, nomeadamente
workshops/palestras sobre empreendedorismo, mobilidade laboral e auto-emprego.

