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Identificação da Escola: Escola Profissional de Vila Franca do Campo
Circulo: Açores
Sessão: Escolar

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

Nós consideramos essencial para a criação de emprego reformas estruturais no nosso
mercado laboral. Neste sentido, para que estas medidas sejam sinónimo de empregabilidade
sustentável e não conjuntural, achamos que seria importantíssimo que se valorizasse a nossa
mão-de-obra altamente qualificada, principalmente nas áreas tecnológicas, aliada a setores
variados do tecido empresarial/industrial, o que justifica a apresentação da nossa primeira
medida. Neste sentido, nós achamos que se deveria investir na exportação de pessoas, ou
seja, promover a mobilidade dos nosso trabalhadores, principalmente na União Europeia, de
forma a internacionalizar a nossa mão-de-obra. Ainda, por muito contrário que pareça à
tendência atual de se aumentar a idade da reforma, nós consideramos que a abreviação
gradual da idade de reforma iria reformar as nossas empresas. Por um lado, o emprego jovem
iria aumentar, pois saindo dos quadros pessoas com mais de 60 anos abririam vagas para os
jovens. Por outro lado, as empresas ficariam mais competitivas pois a atitude empreendedora
e ambiciosa é mais frequente em jovens trabalhadores. Sabemos que é uma medida arriscada
devido à sustentabilidade da Segurança Social, mas entendemos que num longo prazo, os
impostos diretos e indiretos pagos pelos jovens trabalhadores, bem como o não pagamento
de subsídio de desemprego aos mesmos, compensaria as obrigações que o estado teria com
um maior número de reformados. Esta medida também teria de vir acompnahada de um
forte investimento na natalidade para inverter a nossa pirâmide etária. Por fim, consideramos
fundamental para o futuro no emprego jovem a criação de marcas regionais e locais. O nosso
país/região não pode vender somente Turismo, também de promover os produtos que são
nossos, potenciando a singualaridade dos produtos. Temos como exemplo muito recente os
Pastéis de Nata, que após intervenção pública do Ministro da Economia, já se vendem um
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pouco por toda a parte. Nos açores por exemplo, também temos produtos muito marcantes
como os bolos lêvedos, os enchidos, os laticínios, o basalto, etc., os quais teriam de ser
"vendidos" internacionalmentecomo nossos, diferentes e de qualidade. No entanto, esta
medida terá de vir acompanhada de fortes estímulos à criação destas empresas. Achamos
essencial um significativa redução da carga fiscal para jovens empresários nestas áreas, bem
como uma mais eficaz rede de distribuição nacional e europeia.
Resumindo, ao decidirmos pela apresentação destas medidas, pensamos ao longo prazo e
não na onda das dificuldades atuais, pois se forem tomadas medias a vulso, sem um objetivo
claro, cairemos neste problema de empregabilidade jovem daqui a algumas décadas
novamente. O importante é criar um ambiente onde o jovem sinta vontade de empreender e
trabalhar para a evolução da sua empresa e não para a mera prestação de um serviço para
obtenção do seu salário. Há que criar teias de identificação dos trabalhadores às suas
empresas.

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

1. Aposta na criação de empresas baseadas na exportação de serviços, principalmente no

ramo tecnológico, potenciando a deslocação de mão-de-obra portuguesa para outros países
europeus, preferencialmente. A idéia será, que, por exemplo, durante duas semanas, técnicos
portugueses de instalação de software vão à Eslovénia ou à Ucrância ou mesmo à Suíça,
preparar toda a logística informática de empresas destes países.

2. Abreviação gradual da idade da reforma até aos 60 anos, aprovaitando estes recursos
séniores para serviços de voluntariado, de formação, admnistração, direção.

3. Criação de estímulos fiscais para a criação de PMEs regionais/locais vocacionados para o
aproveitamento e valorização de produtos com a marca regional/local, através da sua
internacionalização.
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