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 Secundária Fernão Mendes Pinto
Círculo: Setúbal
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Com o crescente aumento do desemprego (sendo os jovens um dos grupos mais afetados), é
necessário, por um lado, tomar medidas concretas para incentivar as empresas a empregar
jovens e, por outro, adaptar os jovens para as necessidades das empresas.
Outra questão que devemos ter em conta, ainda no que toca ao desemprego, relaciona-se
com o aumento da taxa de desemprego jovem a longo prazo, algo bastante preocupante pois
pode levar à origem de "uma geração perdida", pelo que isso teria inúmeras consequências
negativas, tanto a nível económico como social, para o país.
Ponderando então a indiscutível importância que a questão desemprego jovem traz, de modo
a inverter a situação consideramos como imperativo que as medidas que se seguem sejam
postas em prática, visto que se tratam de medidas que servem de auxílio a este problema
tanto a curto como também a longo prazo (no caso das medidas relacionadas com alterações
estruturais no ensino).

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

1. Benefícios fiscais através da redução da carga fiscal sobre as empresas via IRC, fundos
comunitários e de um Projeto de distribuição social (PDS). O PDS consiste no seguinte: Cada
português ativo e aposentado concede ao Estado (que apenas iria funcionar como uma
entidade reguladora) uma quantia simbólica de 2€/mês, de forma gerar cerca de 12 milhões
de euros mensais. A esse dinheiro, juntava-se uma outra taxa de 5€ aplicada apenas em bens
de valor ≥ 1000€. O dinheiro seria aplicado de forma a reduzir as despesas que as empresas
têm nos salários de jovens, compensado assim a inexperiência destes.
Este projeto visa comparticipar o salario dos jovens de modo a criar cerca de 40.000 novos
empregos para jovens.
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2. Voltar os alunos para o mercado de trabalho garantindo uma melhor preparação escolar
através da: Aumento do grau de exigência tanto no Ensino Secundário como na admissão para
a Universidade (de forma a impedir saturação de certos ramos), promoção de estágios
(estágios de verão para o Ensino Secundário e estágios regulares para o ensino superior com o
apoio do setor privado; desenvolvimento das áreas de formação profissional; maior
aproximação entre as empresas e as universidades (também modo a impedir a saturação de
áreas) cultivando uma melhor realidade sobre os atuais mercados; maior apoio do setor
industrial com mão de obra jovem especializada; maior aposta nos setores ligados à 3ª idade.

3. Tendo em conta a inevitabilidade de saída de muitos jovens que se especializaram numa
área sem saída profissional, era criada uma plataforma estatal na qual se promovia a mão-deobra jovem portuguesa directamente às empresas de outros países.
De modo a garantir a liberdade individual, esta medida só seria aplicada a jovens que
concorressem a esta.
Ao aderirem, os jovens em causa ficariam com uma "Cláusula ajuda ao retorno" que ajudaria
a criar condições para que os jovens regressem a Portugal no futuro com perspetiva de
empreendedorismo.
Esta cláusula consiste no apoio ao financiamento de projectos relacionados com a área em
que se formaram, através de baixos juros e facilidade de crédito.

