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Identificação da Escola:Escola Secudária Jaime Moniz
Círculo: Madeira
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A crise que paira na Europa está a provocar profundas alterações quer a nível de
mentalidades, quer ao nível de qualidade de vida. A intensificação da crise do emprego entre
os jovens, leva ao aumento das desigualdades entre jovens e adultos, pois têm menor
possibilidades de obter um trabalho digno, desencadeando protestos liderados pelos jovens
contra a injustiça económica que se vive.
A falta de emprego é o principal entrave que leva estudantes acabados de sair do ensino, a
exportarem para fora do país, sonhos e projectos que, enquanto estudantes, projectaram ao
longo do seu percurso académico, sendo que, o investimento do Estado na educação dos
jovens não tem retorno.
Com uma União Europeia cada vez diversificada em termos culturais e unida em termos de
mobilidade, é necessário que Portugal desenvolva novos conhecimentos.
Portugal chegou ao fim de um ciclo económico, que tinha por base uma economia em setores
que apesar de promissores e lucrativos a curto prazo, tinham uma duração demasiado curta à
vista, uma vez que a concentração do emprego estava alicercada no sector e nos
investimentos feitos por parte do estado (obras públicas).
Para melhorar a economia, Portugal tem de ser inovador e empreendedor. Só com novos
serviços, produtos e empresas é que iremos conseguir aumentar as nossas exportações.
Estima-se que este ramo, que contribui para os actuais 30% do produto interno bruto
português passe para cerca de 50% (que é cerca de 60%, nos países europeus da nossa
dimensão), ou seja, um acréscimo de cerca de € 36 mil milhões por ano, cerca de metade do
plano de ajustamento do Troika.
Um exemplo para Portugal é Silicon Valley, embora esteja distante geograficamente, em
termos económicos, é um dos caminhos para a revitalização da economia portuguesa. Pois é
onde se geram novas empresas e inovações de crescimento económico mundial, onde há
cada vez mais países a reforçar as suas ligações a Silicon Valley.

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.

Apesar de estarmos atentos as dificuldades que nos rodeiam e das metas a atingir, algo que
caracteriza a juventude é a inerverência com que debate e na forma preocupada como vê o
futuro.

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

1. Liberdade de escolha de horário, dos trabalhadores do sector público/ privado. Assim
permitir que as vagas deixadas por esta flexibilização sejam ocupadas por jovens que
deixaram agora o sistema de ensino através da assinatura de protocolos.

2. Centro de estágios para os estados membros e regiões ultraperiféricas que permitissem ao
jovem adquirir outras competências praticas e que permita o desenvolvimento do conceito
"jovem cidadão do Mundo", financiado a 70% pela União Europeia. O jovem caso termine a
sua experiencia no estrangeiro com nota de estágio superior a 17 valores, este fica com o
direito a um financiamento para a criação do emprego, através da criação de centros de
negócios com facilidades de abertura e encerramento de empresas, aprovadas através de
planos de negócios e supervisionadas por entidades incentivadoras à criação de negócios,
como forma a garantir a viabilidade das novas empresas.

3. Benefícios fiscais para empresas privadas que contratem jovens e que apostem na
formação dos seus funcionários, ficarão com esses custos deduzidos ao abrigo da lei do
mecenato.

