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 Básica e Secundária da Quinta das Flores
Círculo: Coimbra
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

1.Considerando o mercado de trabalho cada vez mais lotado e diminuto, a nossa proposta
tem em vista a abertura do espaço laboral aos jovens portugueses licenciados. Consideramos
que é fundamental para um país próspero em termos económicos e sociais que haja uma
renovação laboral que possibilite a empregabilidade de uma geração melhor qualificada e
com maior espírito empreendedor.
É nosso entendimento que esta medida facilitaria a inclusão dos jovens licenciados no
mercado de trabalho, uma vez que proporcionaria a estes novos trabalhadores pelo menos 9
meses de experiência laboral e criaria a oportunidade de esta nova geração provar o seu valor
às entidades empregadoras.
2. Atualmente o mercado de trabalho nacional depara-se com um excesso de licenciados em
determinadas áreas e um défice noutras.
No nosso ponto de vista, este fenómeno é uma das principais causas deste flagelo social que é
a elevada taxa de desemprego jovem. Por isso, consideramos de maior importância uma
melhor e mais eficiente ligação entre o sistema de ensino superior e as necessidades do
mercado laboral, a fim de evitar excessos ou défices de formados em determinadas áreas.
Esta regulamentação poderia passar, por exemplo, pelo decréscimo no número de vagas e o
aumento da média de ingresso num curso com licenciados em excesso ou, caso o fim fosse o
inverso, aumentar o número de vagas e diminuir a média de ingresso num curso onde
houvesse um défice de formados no mercado de trabalho.
3) Apresentamos esta medida com a intenção de combater o desemprego jovem mas
também como um incentivo e um enaltecimento aos alunos aplicados nos seus resultados
escolares.
Fundamentalmente a medida apresentada proporciona a oportunidade de distinção dos
alunos mais merecedores de ingressarem no mercado de trabalho, cada vez mais
competitivo, com mais facilidade.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Criação de um dispositivo legal que obrigue todas as empresas públicas/público-privadas
sedeadas em Portugal e com 75 ou mais trabalhadores a aceitarem estágios profissionais nas
suas companhias. Estes estágios teriam que corresponder a 5% do total de trabalhadores da
empresa.

2. Execução de planos (cuja duração corresponderia ao número de anos da licenciatura)
regulados por uma entidade ligada ao Ministério da Educação e ao Ministério da Economia e
do Emprego que promovam uma interligação entre o sistema do ensino superior e o mercado
de trabalho nacional, consoante as necessidades do mesmo.

3. Garantir uma experiência profissional com a duração mínima de nove meses num
organismo público/ público-privado aos alunos do ensino profissional que se tenham
destacado com uma média igual ou superior a 17,5 valores no ensino secundário, assim como
aos alunos do ensino superior que se destaquem com a mesma média.

