Projecto de Recomendação – “Os Jovens e o Emprego Que
Futuro?”

Considerando o tema proposto muito interessante e bastante abrangente,
e tendo em conta que o Parlamento nos concede a oportunidade de ter uma
voz mais activa na sociedade, decidimos basear o nosso projecto num conjunto
de situações que consideramos poder ser alteradas.
De acordo com a actual Constituição da Républica Portuguesa e a nossa
envolvência numa cidadania activa, verificamos a necessidade de melhorar o
sistema de ensino vigente por forma a que o futuro que nos aguarda seja
melhor e mais promissor. Daí a razão das medidas apresentadas e observadas
posteriomente.
O empreendorismo, a inovação e o aproveitamento do capital humano,
nomeadamente ao nível dos jovens, com o seu potencial criativo e qualificado,
são

pilares

fundamentais

para

competitividade

o

desenvolvimento
da

e

aumento

da

economia.

Portugal tem de construir uma economia competitiva que seja capaz de
contornar os problemas socioeconómicos que afectam a Europa, não existe
outra opção se queremos competir num mercado laboral cada vez mais global
e integrado. Apenas através da criação de emprego podemos reduzir o défice e
sair da crise. Esse é o caminho.
Por tal motivo, queremos contribuir para as alterações possíveis ao nível
da legislação que rege o mercado laboral, e assim recomendamos as seguintes
medidas:

1. Criação de uma plataforma a nível Europeu de partilha de informações
relativas às necessidades do mercado laboral, com o objectivo de
permuta de recém-licenciados/formados entre os diversos países da
Comunidade Europeia.

2. Implementação de legislação que promova parcerias entre o Estado e as
empresas públicas/privadas de modo a que todos os recém-licenciados,
obrigatoriamente, até aos 25 anos, recebam, pelo menos, uma proposta
laboral viável e de qualidade.

3. Criação de mecanismos de protecção de emprego, de forma a restringir
os despedimentos colectivos/individuais, quer nas empresas públicas ,
quer nas privadas.

