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/2,3 de Águas Santas
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

O combate ao desemprego entre os jovens torna-se um imperativo cívico e político, já que
atualmente o número de desempregados atinge níveis insustentáveis em Portugal, sendo um
dos maiores da União Europeia.
Mas a medida só por si é insuficiente, desde logo, porque a discussão deve ser enquadrada
num debate mais lato sobre a estratégia de desenvolvimento do próprio país, onde as
políticas orientadas para o crescimento económico e o emprego estejam efetivamente
presentes.
De facto, discutir o emprego jovem não pode limitar-se a uma intervenção sobre a procura.
Devem também ser tomadas medidas sobre a oferta de empregos, ou seja, medidas que
promovam a criação de mais postos de trabalho para todos aqueles que pretendem entrar no
mercado de trabalho.
Para além de uma elevada taxa de desemprego, os jovens são hoje dos grupos mais afetados
pela precariedade das relações laborais e, por essa via, encontram-se fortemente vulneráveis
a situações de pobreza e até mesmo de exclusão social.
É, pois, fundamental encontrar alternativas que contribuam para a redução do desemprego e
a melhoria das condições de trabalho dos jovens.

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

1. 1. Disponibilizar cursos de caráter profissionalizante de dupla certificação destinados aos
jovens que abandonaram prematuramente o sistema educativo. Esta oferta formativa deverá
ser desenvolvida nos centros de formação do IEFP e/ou nas escolas públicas tuteladas pelo
MEC, devendo ter uma duração de 1 a 2 anos, conforme a situação de partida do jovem.
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2. 2. Implementar estágios profissionais destinados aos jovens com qualificações e
habilitações escolares ao nível do 12º ano de escolaridade. Para este grupo, a resposta deverá
passar sobretudo por uma medida tendente à entrada no mercado de trabalho, através dos
estágios profissionais com a uma duração normal de um ano, podendo esta ser prolongada
até dois anos quando se tratasse de estágios de licenciados em PME´s que tenham menos de
50 trabalhadores ao serviço e por mais seis meses nos restantes casos. Os estágios
profissionais deverão ainda abranger também os jovens com escolaridade inferior ao 12º ano
de escolaridade.

3. 3. Promover o acesso a financiamento comunitário, designadamente por intermédio do
Programa de Apoio ao Empreendedorismo Jovem através de mecanismos de bonificação de
incentivo na criação de emprego juvenil.

