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 da Sertã
Círculo: Castelo Branco
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Por definição, o Desemprego é a medida da parcela de força de trabalho disponível que se
encontra sem emprego. Ao longo dos anos, a problemática do emprego tem vindo,
infelizmente, a tornar-se cada vez mais uma constante bem conhecida no dia-a-dia.
Atualmente, ouvimos falar da crise económica no país, na europa, no mundo. A crise iniciada
em 2008, e que perdura até aos dias de hoje, concentra o âmbito do debate público e político
e trouxe, por consequente, um enorme agravamento do desemprego transpondo-se a limites
intoleráveis. O desemprego é um problema que afeta as pessoas de modo direto e cruel, que
como se tem verificado, acompanha as depressões económicas. A perda de emprego significa
um retrocesso de um padrão de vida, de uma certa qualidade de vida. É por essa razão que o
desemprego é um tema tão preocupante e debatido na atualidade. Neste âmbito, Portugal
não é exceção, com a eclosão da profunda crise financeira que Portugal atravessa, a taxa de
desemprego disparou. Atualmente a taxa de desemprego de Portugal, segundo o Eurostat,
situa-se nos 16,3%, sendo o terceiro país da OCDE com a maior taxa de desemprego.
Comparativamente ao período homólogo de 2011 teve uma subida de 2,2%, traduzindo-se no
quarto maior aumento homólogo da União Europeia. Hoje, em Portugal mais de 39% da
população jovem está desempregada. O número de jovens portugueses desempregados é
agora oito por cento superior àquele que se observava há um ano atrás (28,5%), registando a
maior subida da União Europeia (em relação a Abril de 2011).
De um modo geral, o desenvolvimento tecnológico, globalização, a terciarização, a
desindustrialização, o excesso desconcentração, os modernos métodos de gestão. Além disso,
existem outras causas de desemprego, entre as quais é de salientar a baixa qualificação do
trabalhador. Que, muitas vezes a vaga que certo individuo está a procurar existe, contudo, o
mesmo não possuiu a formação exigida pelo empregador. A problemática do emprego, em
suma, deve-se ao não crescimento da economia do país, através das causas mencionadas,
levando, por sua vez, ao aumento do desemprego.
Na verdade, este comportamento, é como um círculo vicioso. É um problema extremamente
complexo. Este gera um aumento das tensões e provoca conjunturas de carácter económico,
político, social. Em primeiro lugar, é de salientar as consequências económicas. O Estado
perde receitas fiscais, a nível de impostos. Além disso, os encargos da segurança social
aumenta e as receitas diminuem. Os desempregados perdem o seu poder de compra, leva à
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contração do consumo, que, por sua vez, leva ao impedimento do escoamento da produção
de milhares de empresas, gerando mais despedimentos e em muitos casos, falências. Em
suma, o país, de dia para dia perde riqueza, perde recursos valiosos, por outro lado, vê-se
uma intensificação da instabilidade financeira, económica e social, agravando ainda mais a
situação.
Como tal, debruçamo-nos acerca deste flagelo e propomos as seguintes medidas, que
consideramos determinantes para o combate do desemprego jovem, em Portugal.

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

1. Promoção de crescimento e competitividade dos setores primário e secundário,
direcionada para os jovens empresários.

2. Aposta definitiva na educação para o empreendedorismo.

3.

