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Identificação da Escola: Escola Profissional e Tecnológico do Vale do Ave - FORAVE
Círculo: Braga
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A Europa está a atravessar uma crise que expôs os jovens europeus a níveis de desemprego
sem precedentes e ao risco de exclusão social e de pobreza.
Em Portugal o desemprego atingiu no terceiro trimestre de 2012 um novo máximo de 15,8%
da população. No caso dos mais jovens, com idades compreendidas entre 14 e 25 anos, a taxa
subiu para um novo recorde de 39%.
Todo este desemprego acarreta consequências. Numa primeira instância é a perda imediata
de rendimentos, no caso dos Jovens nunca chegar a ter acesso a esse rendimento, mas as
consequências não são meramente económico-financeiras, são bem mais profundas e
intensas. O desemprego pode acarretar problemas emocionais e psicológicos.
As consequências também são sociais e sentidas muito intimamente por cada ser humano.
As consequências do desemprego entre os jovens são perversas, uma vez que ameaçam a sua
integração social e o seu desenvolvimento sócio-económico, tornando-os muito dependentes
das políticas públicas e do auxílio familiar. O desemprego acarreta ainda um tempo maior
para os jovens constituírem uma nova família e terem a sua independência.
O desemprego coloca, muitas vezes, os jovens numa situação de desespero, impotência e
risco.
Como dizia Jane Addams "De todos os aspetos da miséria social nada é tão doloroso quanto o
desemprego."
As causas deste problema são muito profundas e não podem ser alteradas de um dia para o
outro. Como afirmou o Papa João Paulo II "O desemprego do homem deve ser tratado como
tragédia e não como estatística económica."
Pensamos que a tragédia que é o desemprego poderá ser minorado para milhares de jovens
com as nossas medidas.
A primeira medida tem como objetivo a criação de um site na internet onde os jovens possam
colocar o seu curriculum e outras aptidões que possuem e onde os empregadores possam
procurar quando necessitem de contratar.
A segunda medida visa proporcionar uma primeira experiência com o mercado de trabalho
melhorando o perfil de empregabilidade dos jovens que procuram emprego, promover a sua
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inserção ou reconversão profissional e, simultaneamente, promover o conhecimento de
novas formações e competências junto dos empregadores de forma a estimular a criação de
emprego em novas áreas.
A terceira medida irá levar a que sejam constituídas iniciativas empresariais de jovens com
um perfil de empreendedorismo muito forte e marcado por um espirito criativo e inovador.

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

1. Criação na rede social do site " Os Jovens e o Emprego".
Neste site os jovens poderão expor os seus currículos escolares e profissionais bem como
outros projetos que tenham desenvolvido ou outras habilidades de modo a que as empresas
tenham acesso e possam ver potenciais candidatos.

2. Obrigatoriedade das empresas com mais de 50 trabalhadores a terem 3% de jovens em
estágios profissionais remunerados. Sendo que 1% desses jovens tenham que permanecer na
empresa quando acabar o estágio.

3. Isentar de IRC, durante 2 anos, as empresas que tenham nos seus quadros mais de 70% de
trabalhadores efetivos com idade inferior a 30 anos.

