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 Profissional da Santa Casa da Misericórdia de Ponta Delgada
Círculo: São Miguel - Açores
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que vivemos num mundo que se foi tornando mais complexo, ambíguo,
contraditório e mais difícil de entender como um todo, a imprevisibilidade apela a uma
preparação acrescida dos indivíduos. Os jovens são especialmente afetados por este contexto
cultural, económico, financeiro e político, onde a ambição por um emprego para toda a vida
está cada vez mais longe da realidade. O atual contexto de crise tem marcado o nosso
quotidiano, afetando milhares de jovens e tornando o seu presente e futuro mais incertos. A
emancipação juvenil está, para muitos, comprometida, aparecendo, cada vez mais, como um
sonho que tardará a tornar-se realidade.
“Um elevado nível de desemprego juvenil tem consequências dramáticas para as nossas
economias, as nossas sociedades e, acima de tudo, para os jovens. É por este motivo que
temos que investir já nos jovens europeus” declarou o Comissário Europeu responsável pelo
emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, László Andor. (Comunicado de Imprensa, Bruxelas, 5 de
dezembro de 2012).
São necessárias tomar medidas para colmatar as falhas de mercado. Os jovens
representam o grupo de maior risco e cada vez mais pesa sobre eles o perigo de serem
marginalizados. Este facto tem consequências imediatas, mas também implicações a médio e
longo prazo. O agravamento da crise do mercado de trabalho pode traumatizar uma grande
parte de toda uma geração de jovens, danificar o emprego, a produtividade e a coesão social,
agora e no futuro. Muitas vezes, a solução passa pela emigração e esta fuga é uma realidade
crescente que se traduz na perda do precioso capital humano, que constitui um fator crítico
de sucesso para o desenvolvimento do país.
É urgente a concertação de esforços e uma visão estratégica que invista nos jovens,
apostando nas suas capacidades característica desta geração. A aposta nos jovens faz parte da
solução para a construção de um futuro que depende de todos e em muito depende dos
jovens.

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

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.

1. Propõe-se um sistema de ensino com uma componente profissionalizante cada vez mais
forte. Onde exista um elo de ligação forte entre a escola e o mercado de trabalho. Propõe-se
uma maior aposta na formação em empreendedorismo, criando uma disciplina desta vertente
no plano curricular. Esta disciplina tem como objetivo sensibilizar os alunos para a realidade
empresarial e para as vertentes da tecnologia e da inovação.
A aposta na educação no domínio do empreendedorismo é um modo de reforçar as
competências da juventude, estimulando a sua criatividade e capacidade transformadora.

2. Propõe-se uma atuação mais integrada, eficiente e eficaz ao nível institucional, empresarial
e associativo de forma a promover o empreendedorismo, reduzir custos e atrair o
investimento e empregabilidade.
Promover uma maior eficiência na utilização das infraestruturas existentes, simplificação e
reforço dos sistemas de incentivo a projetos que se mostram viáveis, inovadores, com valor
acrescentado, sustentáveis, produtivos e competitivos.
Incentivar o empreendedorismo jovem como instrumento da inovação do tecido
empresarial e estimulando a competitividade e criação de emprego.

3. No cenário de crise em que vivemos, muitos se encontram em situações de emprego
menos protegido, onde a instabilidade, a incerteza em relação ao futuro, a falta de segurança
no trabalho, os salários desiguais valorizando muitas vezes as qualificaçãos comparativamente
às competências profissionais adquiridas com os anos de trabalho e isto tem impacto direto
na constante insegurança em relação ao futuro.
Perante este cenário de insegurança, propõe-se a certificação profissional dos
trabalhadores com experiência igual ou superior a sete anos numa atividade profissional,
atualizando o seu curriculo, aumentado a qualificação do quadro empresarial e melhorando
as perspetivas da garantia de empregabilidade.

