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 SECUNDÁRIA DE BARCELOS
Círculo: BRAGA
Sessão:21 de janeiro de 2013

Projeto de Recomendação:

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

Estamos conscientes das dificuldades que encontraremos quando chegar o momento de
decidir o nosso caminho como pertencentes à futura população ativa de Portugal. A pergunta
é mesmo essa: que futuro? Partindo do tema proposto no presente ano letivo pelo
Parlamento dos Jovens, a Escola Secundária de Barcelos propõe medidas com base na
conjuntura económico-financeira que Portugal atravessa atualmente. Assim, na definição das
medidas, foi tida em conta a realidade do nosso país.
Está na hora de tomar a história como exemplo, aprendendo com os erros cometidos no
passado e criando um plano concreto para gerar emprego, mas também para qualificar os
jovens e dotá-los da experiência fulcral sendo assim capazes de se defenderem no mundo
profissional. Está na hora de fazer um uso eficaz dos recursos, tanto humanos como naturais,
aplicando-os qualitativamente e quantitativamente no país, pondo assim em marcha o
alvorecer de uma nova geração mais qualificada, capaz de enfrentar os desafios que se lhes
colocarem. “Senhor, falta cumprir-se Portugal!”

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

1. Criação de um estágio profissional de transição/período experimental entre o sistema de
ensino e o mercado de trabalho. Esta medida tem como objetivo facilitar a primeira transição
do sistema de ensino ou formação para o mundo profissional, devendo o Estado português
criar um programa de estágios obrigatórios que permitam aos jovens, paralelamente à
formação teórica nas universidades, adquirir a experiência profissional tão solicitada pelos os
empregadores. Com esta aposta do Estado na educação, estaríamos a tornar os jovens mais
aptos para o mundo profissional.

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.

2. Criação de uma base de dados única e oficial em Portugal sobre a oferta de emprego
jovem. Tal medida seria concretizada pelo Estado português através da criação de uma
plataforma online onde toda a oferta de emprego tem que obrigatoriamente ser publicitada.
Para além disto, esta base de dados nacional serviria especificamente para Portugal e nela
poderiam contribuir tanto empresas como indivíduos com informações, requisitos, técnicas
de trabalho e experiências profissionais.

3. Redefinição da estrutura laboral das empresas através do estabelecimento de quotas para
emprego jovem.
O Estado português negociaria com as empresas públicas e privadas legislação que definisse
uma quota de emprego para jovens situada entre os 10 e 20%. A título de exemplo, numa
empresa, 10% ou mais dos seus funcionários/empregados seriam da faixa etária jovem (2234) pois é nesta faixa etária onde se registam os maiores índices de desemprego. Esta
proposta compreende que a Constituição portuguesa assegure a liberdade contratual das
empresas. Por isso mesmo, esta medida teria de se adequar aos perfis de empregados que
cada empresa crie para si. Também com esta medida não pretendemos a substituição de
pessoal, mas que, aquando da contratação sejam abrangidos jovens dentro da percentagem
ou superior à que propomos.

