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Identificação da Escola: Escola de Formação Turística e Hoteleira de Ponta Delgada
Círculo: Açores
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Portugal está a sofrer uma grande crise económica e social que se tem vindo a agravar de dia
para dia.
O acontecimento mais problemático na atual situação é o aumento descontrolado do
desemprego. Quando os custos de despedimento baixam, os empregadores veem o
despedimento de um trabalhador mais facilitado. Esta alteração resulta na diminuição das
indemnizações que o empregador tem de pagar por cada ano de trabalho ao trabalhador.
Desta forma, as empresas têm um maior facilidade em despedir. Como a fatia maior da
população desempregada são jovens com idade igual e inferior a 30 anos, há que tomar
medidas que procurem resolver este problema. Como tal, para combater esta situação,
poderíamos criar um programa Estagiar LP (Longo Prazo) tendo como objetivo integrar os
jovens no mundo do trabalho. É um modo de complementar o estágio T/U/L e um modo de
pôr em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação, bem como
conhecer a realidade efetiva do tecido empresarial. Defendemos que, após os 6 meses de
estágio, todas as entidades deviam empregar o estagiário por um período de igual ou superior
a 12 meses para que os jovens adquiram a experiência necessária na área em que se inserem.
Com esta nossa ideia pretendemos criar um estágio que fosse suplementar aos estágios
T/U/L, na medida em que os jovens pudessem continuar no ativo.
Também propomos que nos 5 anos iniciais de funcionamento de uma empresa com mais de
50 trabalhadores, haja incentivos para as empresas que possuírem 10% de empregados com
idade igual ou inferior a 30 anos. Esta medida ajudaria a que no futuro houvesse mais jovens
empregados e ajudaria a combater o desemprego na faixa etária dos 18 aos 30.
Relativamente às questões relacionadas com o emprego, representam hoje o problema
económico e social mais importante do país. Dependente do sistema produtivo, têm
consequências dramáticas para os trabalhadores e para as suas famíliaa. As perdas de
emprego estão diretamente associadas ao financiamento dos sistemas sociais, sobretudo da
segurança social. Importa apurar as causas e os responsáveis pela presente situação e traçar o
quadro e discutir as principais linhas de intervenção dos trabalhadores.
Nesta situação é muito importante ser-se empreendedor. A crise está para todos e, neste
momento, existe um nível de competitividade muito elevado para as empresas tentarem
chamar à atenção de pessoas para que sejam seus clientes. É preciso ser inovador, criativo e
fazer de tudo para que os clientes fiquem interessados no nosso produto. Neste momento
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que o empreendedorismo entra. Desde há uns tempos para cá, as pessoas começaram a
preocupar-se mais em criar novos produtos e inovar com novos serviços. Em vez disso, o
estado continua a investir em cursos que estão saturados no mercado como o direito,
filosofia, psicologia, comunicação social, curso de professores 1º ciclo, desportos e artes
performativos. Podia-se cortar em 50% do investimento feito nesses curso e noutros,
possibilitando no futuro a que todos os que se candidatarem e entrarem neste curso tenham
emprego, e com os 50% que se pouparia podia-se assim investir numa fundo de risco para
jovens empresário.

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

1. Estagiário LP (Longo Prazo).
O programa Estagiar LP (Longo Prazo) tem como objetivo integrar os jovens no mundo do
trabalho de modo a complementar o estagiário T/U/L que possam pôr em prática todos os
conhecimentos adquiridos ao longo da sua formação, bem como conhecer a realidade efetiva
do tecido empresarial .
A nossa ideia era criar um estágio que fosse suplementar aos estágios T/U/L, na medida em
que os jovens pudessem continuar no ativo.
É de realçar que a remuneração e respetivos encargos sociais deviam ficar a cargo da
entidade empregadora, do mesmo modo que serão apuradas as contribuições dos jovens
para a Segurança Social e as devidas retenções na fonte de IRS.

2. Empresas com mais de 50 trabalhadores, haver incentivos do estado nos primeiros 5 anos
da empresa, se esta possuir 10% com trabalhadores de idade compreendida entre os 18 e os
30 anos de trabalho.
Propomos, que nos 5 anos iniciais de funcionamento de uma empresa com mais de 50
trabalhadores, haja incentivos para as empresas que possuirem 10% de empregados com
idade igual ou inferior a 30 anos. Esta medida ajudaria a que no futuro houve-se mais jovens
empregados, em que não houve-se muito desemprego na faixa etária dos 18 aos 30.

3. Criar um fundo de risco para empreendedores jovens através de verbas.
Os jovens deverão criar e estruturar uma ideia de negócio de um produto ou serviço inovador
que poderá singrar no atual contexto económico. Para tal, deverão ter em conta que a melhor
aposta será nos setores primário e secundário, uma vez que ainda há uma forte lacuna ao
nível da matéria-prima e respetiva transformação. Seria, assim, evitada a importação de
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muitos produtos.
Criar uma empresa nova, por vezes, dá prejuízo nos primeiros meses de atividade,
levando por vezes os jovens empreendedores a desistir. A nossa ideia seria criar um fundo
onde se pudesse ajudar através de verbas ajudar essas empresas para investir em melhorar as
falhas existentes.

