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 EB 2,3 e Secundária Cunha Rivara - Arraiolos
Círculo: Évora
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

O problema do desemprego na União Europeia e em Portugal e, em particular, o
desemprego jovem assumem presentemente proporções dramáticas. Assim, enquanto na
União Europeia o desemprego jovem se cifrava em 23,7%, em Portugal o mesmo indicador
situava-se nos 38,7%, o que representa um total de 175 mil jovens desempregados (dados
de novembro de 2012), constituindo o terceiro mais alto da União Europeia, logo a seguir à
Grécia e à Espanha.
É necessário pois, antes de mais, inverter esta tendência de crescimento do desemprego
jovem e depois combater este flagelo social, criando condições para que os jovens possam
trabalhar e colocar o seu esforço ao serviço do país e da União Europeia. É necessário
aproveitar as energias, as competências e a formação que os jovens possuem. Sim, porque
acreditamos que Portugal e a União Europeia não só terão muito a ganhar se apostarem nas
gerações mais jovens como só terão futuro se apostarem nos jovens e na sua capacidade
empreendedora.
Antes de mais é emprescindível que, sendo o desemprego jovem um problema europeu,
seja encarado de forma global. Urge assim, que os organismos comunitários, de forma
articulada com os governos nacionais, definam prioridades e estratégias de combate ao
desemprego jovem. Ora, qualquer estratégia deverá passar pela valorização das
competências empreendedoras dos jovens, por uma formação adequada e flexível,
articulando ensino secundário, universidades e empresas e, em particular, pelo apoio dos
jovens à criação das suas próprias empresas, beneficiando de incentivos fiscais.
Estamos convictos de que não há receitas milagrosas para o combate ao desemprego
jovem, mas estamos igualmente convictos de que os jovens e a criatividade, a sua formação
avançada e a sua capacidade de adaptação a novos contextos farão segura e
obrigatoriamente parte da solução para o problema do desemprego jovem.

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

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.

1. Isentar de alguns impostos as empresas que contratem até cinco jovens e atribuição, a
fundo perdido, de verbas para os jovens que criem empresas e com elas empreguem outros
jovens.

2. Fomento do emprego na Europa através de um mercado comum de trabalho, apostando na
multiculturalidade dos jovens.

3. Agilizar o contacto entre ensino secundário profissional, universidades e empresas de
modo a que os jovens possam ter um acesso mais consolidado ao mundo do trabalho.

