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Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária D.Martinho Vaz de Castelo Branco
Circulo: Lisboa
Sessão: Secundário

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

Atualmente, tendo em conta a conjuntura interna e externa, os jovens têm imensa dificuldade
em arranjar emprego e começar a planear o seu futuro. Como primeira medida defendemos a
existência de uma maior ajuda por parte do Estado, promovendo de forma mais eficiente os
programas de estágios, garantindo a efetiva adesão das empresas através da concessão de
benefícios fiscais ou de pagamento de parte da bolsa de estágio como forma de incentivo aos
empresários.

É

fundamental

oferecer

aos

jovens

a

oportunidade

de

adquirirem

simultaneamente as competências de que necessitam e a respetiva experiência profissional.
Assim, os estágios seriam destinados a jovens com idade até aos trinta anos, à procura do
primeiro emprego, desempregados à procura de novo emprego, e a jovens que possuam uma
qualificação de nível superior à procura de emprego correspondente à sua área de formação e
nível de qualificação. Estando a economia portuguesa numa situação frágil, ao possibilitar aos
jovens a entrada no mercado de trabalho, estaremos a estimular a produtividade das
empresas e consequentemente a desenvolver a economia nacional. Numa segunda medida e
num contexto em que a população ativa portuguesa está cada vez mais envelhecida, devemos
diminuir a idade da reforma. Pretendemos com esta medida rejuvenescer a população ativa,
permitindo que as empresas aumentem a sua produtividade, uma vez que um jovem
trabalhador poderá dar um maior contributo produtivo que um trabalhador em fim de carreira.
Devemos, porém, salientar que os trabalhadores que se reformem devem ter condições de
vida digna, pois eles já deram o seu contributo para a economia portuguesa e merecem ser
compensados por isso, de uma forma justa, tendo em conta tudo o que realizaram.
Conseguimos assim beneficiar a economia do nosso país e também os jovens que, aquando
da conclusão dos estudos, conseguem entrar no mercado de trabalho e contribuir com todas
as suas potencialidades. A nossa terceira medida tem como meta o desenvolvimento de
parcerias entre o Estado Português (conjuntamente com as Universidades portuguesas) e
outros países para uma forte aposta nos mercados estrangeiros que necessitem de mão-deobra qualificada. O objetivo é ajudar de uma forma sustentada os jovens portugueses na tarefa
de encontrar emprego noutros países a nível mundial. No nosso entender, uma das soluções
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para o combate ao desemprego pode passar por ajudar os jovens com as qualificações
adequadas a encontrar emprego noutros países que delas precisem, ou seja, não
desperdiçando o potencial dos jovens e criando pontes de oportunidades para eles integrarem
o mercado de trabalho, permitindo-lhes alcançar um futuro em que eles sejam parte ativa da
sociedade, independentemente de estarem a trabalhar em Portugal ou no exterior, um futuro
melhor em Portugal, na UE e no Mundo. Para concluir, como deputados da Escola Básica e
Secundária D. Martinho Vaz de Castelo Branco, apresentamos as seguintes medidas para
que o futuro desejado esteja mais perto da realidade, com motivação, esforço e objetivos bem
definidos para em conjunto criarmos um Portugal melhor para os jovens, com olhos no futuro e
não apenas no presente.

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

1. Criar oportunidades de ingresso no mercado de trabalho para os jovens, oferecendo-lhes
formação certificada ou formação em empresas em situação de trabalho efetivo, sempre com
o objetivo de uma posterior relação laboral duradoura, invertendo a tendência instalada de
aumento de desemprego entre os jovens.

2. Diminuir a idade máxima de reforma para os 60 anos, rejuvenescendo o mercado laboral e
apostando no contributo dos jovens para um real aumento de produtividade das empresas
nacionais.

3. Desenvolver parcerias entre o Estado Português (envolvendo as Universidades
portuguesas) e outros países, para uma forte aposta nos mercados estrangeiros que
necessitem de mão-de-obra qualificada. Esta medida pode ser uma das formas de combater
o desemprego ajudando os jovens a encontrar emprego de uma forma mais eficaz e ajustada
noutros países em que exista uma real oferta de trabalho.

