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 da APEL
Círculo: Madeira
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Numa sociedade em crise, sujeita às restrições impostas pela Comissão Europeia, Banco
Central Europeu e FMI, impera encontrar soluções viáveis e eficazes que permitam aos jovens
ter uma oportunidade justa de vencer no mercado de trabalho. Neste sentido, as medidas
que seguem visam apontar para estratégias simples e proactivas com base no espírito de
colaboração e tendo em conta a necessidade urgente em ultrapassar este período difícil que o
país atravessa.
1.
Criar parcerias entre o ensino secundário e o mundo laboral.
Trata-se de investir de forma eficiente no emprego através, por exemplo, da oferta de
estágios não remunerados durante as interrupções letivas de modo a proporcionar aos jovens
uma verdadeira experiência no mundo laboral e confrontá-los com a realidade do mercado
para que possam assim escolher a sua área vocacional de forma consciente. Um ajustamento
do sistema de ensino às reais necessidades do mercado de trabalho e do país pode de igual
modo orientar melhor os estudantes para as áreas profissionais que verdadeiramente
carecem de profissionais capazes e qualificados. Para tal, propõe-se a criação uma plataforma
onde empresas e escolas, em parceria, poderiam estabelecer contacto e determinar a procura
e a oferta.
2.
Apoiar o empreendedorismo jovem:
O Estado deveria valorizar os jovens que buscam a criação do primeiro emprego, tomando
como medidas a flexibilização/diminuição da burocracia para a criação da empresa como
também a criação e disponibilização de um crédito para os jovens até aos 30 anos.
Para os jovens que pretenderem investir em setores como o da agricultura, da pesca, dos
minerais ou nas energias renováveis como também na indústria deveria haver uma
diminuição e/ou isenção dos impostos, durante um determinado período de tempo.
3.
Criar incentivos para o setor privado para a contratação de jovens:
O sector privado apresenta-se como o mais capaz de absorver os jovens mais qualificados,
mas também é aquele com maior capacidade de investimento e inovação, assim sendo esta é
a área da economia mais suscetível para o crescimento e consequentemente criação de mais
postos de trabalho. Como tal tem que ser apoiada e valorizada, em especial as médias e
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pequenas empresas. Esta dinamização do setor exige portanto a adoção de medidas tais
como a flexibilização das leis laborais de modo a facilitar as contratações dos jovens, a isenção
e/ou redução da carga fiscal durante um determinado período de tempo para as empresas
que cumpram com uma percentagem mínima de funcionários jovens. Estas medidas são se
tornarão viáveis se houver uma reestruturação da legislação laboral, o apoio do Estado e dos
Fundos comunitários no financiamento das empresas, criatividade e aproveitamento dos
recursos já disponíveis. Tendo em conta três objetivos fundamentais: o emprego, a
competitividade e a coesão territorial, estas medidas deverão ter como pilares a agricultura,
base regional/local, inovação e economia social.

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

1. Criação de parcerias entre o ensino secundário e o mundo laboral

2. Apoiao ao empreendedorismo jovem

3. Criação de incentivos para o setor privado para a contratação de jovens

