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Identificação da Escola: Escola Profissional de Trancoso
Circulo: Guarda
Sessão: Escolar

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

Os jovens e o emprego: Que futuro?
Haverá, atualmente, questão mais premente para os jovens portugueses do que esta? Será
que o sistema educativo português cumpre o seu objetivo de preparar e conduzir os jovens à
boa integração no mercado de trabalho? Estarão as organizações empresariais abertas e
disponíveis para fazer o esforço de assimilar uma mão de obra jovem, mas melhor preparada
tecnicamente para enfrentar as exigências dos mercados? Ou continuará o país a assistir à
fuga, em direção ao estrangeiro, da massa cinzenta, da criatividade, da energia e capacidade
humanas, inerentes à população mais jovem, continuando a adotar uma posição de
"passividade e tranquilidade" habituais , como se não se estivesse a desperdiçar riqueza
nacional e pondo em causa, a longo prazo, a própria subsistência e independência do país?
Como poderá um país crescer economicamente e evoluir socialmente sem jovens?
São insustentáveis os valores da taxa de desemprego dos jovens.
É esta a realidade com que atualmente nos confrontamos e para a qual os responsáveis
politicos têm de definir objetivos, encontrar estratégias, apresentar respostas e construir
soluções, sob pena de se hipotecar a vida das novas gerações.
Independentemente da adoção ou oportunidade de outras medidas, julgamos importante
promover e implementar as seguintes:
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Criar e divulgar mais medidas de apoio financeiro à criação do próprio emprego,

incrementando o empreendedorismo jovem.

2. Cedência de edifícios/espaços públicos (em estado de devolutos ou não), mediante o
pagamento de rendas simbólicas ou temporariamente gratuitos, de forma a incentivar e
apoiar as iniciativas empresariais dos jovens.

3. Em contrapartida da admissão de jovens trabalhadores, o Estado deve compensar as
entidades empregadoras com maior redução na carga fiscal e nas obrigações com a
segurança social, nomeadamente nas empresas que se instalem no interior.

