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Identificação da Escola:Escola Secundária de Rio Tinto
Círculo: Porto
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Nos últimos anos a conjugação das palavras “jovens, emprego e futuro” não tem sido
encarada como "passaporte" para a felicidade, autonomia, progresso e desenvolvimento, (...)
Um dos grandes problemas que os jovens encontram é sem dúvida a falta de apoio monetário
e a discriminação social que já sentem . A título de exemplo, reflitam connosco sobre o que
se passa na educação a qual deveria ser tendencialmente gratuita. No nosso país, diz-se que
o ensino é público. Diz-se apenas, pois quem olhar para o preço dos manuais escolares, para
já não falar em todos os outros livros e até jornais que nos permitiriam enriquecer
culturalmente e para os preços das propinas na universidade, facilmente entende que, com a
conjuntura económica em que nos encontramos, nem todas as famílias têm dinheiro e que o
ensino acaba encarado como uma “mordomia”. E apoios? Quase nulos. Existem o SASE e as
bolsas de estudo na universidade, porém, essas ajudas são escassas e para uma minoria de
quem precisa de ajuda. É facto que o Estado teria de gastar mais dinheiro, mas como diz
Nuno Crato “A maior dívida que um país pode gerar é a perpetuação da ignorância”!
Portugal é o terceiro país com a maior taxa de desemprego da OCDE, onde os jovens são o
grupo mais inscrito no centro de desemprego e que acabou de sofrer um aumento de 19.6%.
É clara a falta de emprego nos jovens. Como também refere o ministro da educação, “É
estrategicamente fundamental que as empresas se envolvam na educação”, e por essa razão
era uma grande ajuda que o Estado desse condições às pequenas, médias e grandes empresas
na contratação de jovens récem formados e que estas mostrassem disponibilidade para a
realização de estágios ou de momentos de contacto com o mundo do trabalho para que,
aquando da contratação, pudessem se desinibir de preconceitos, e contratassem aqueles que
são mais capaz pois nem sempre os alunos com melhores notas, são os que melhor se
adequam ao mundo do trabalho.
A capacidade de investimento é reduzida mas a situação agrava-se quando a isto se junta a
falta de divulgação de programas de apoio e incentivo à criação de projetos muitos dos quais
vocacionados para jovens. A título de exemplo, podemos citar o caso da agricultura - um
setor com um défice enorme de empregabilidade e fundamental para o país - onde seria
proveitoso que se divulgassem apoios que estão a ocorrer, no âmbito da União Europeia.
Essa informação levaria mais jovens a apostarem na agricultura, contribuindo desta forma
para uma poupança para o país, pois mesmo que não houvesse produção suficiente para
exportar seria muito vantajoso pela redução nas importações, ao que acrescem outras
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vantagens como as que advêm de uma redistribuição da população pelo território nacional.
Muitas das vezes os jovens escolhem cursos de que não gostam e para os quais não têm
vocação, só porque têm mais saídas profissionais, e mesmo assim quando terminam o curso
muitas vezes ficam no desemprego. Seria fundamental que houvesse uma maior e atempada
antecipação das necessidades do país para que houvesse um maior ajustamento entre o que
nós jovens ambicionamos Ser e as verdadeiras necessidades do País. Um jovem habilitado
com uma formação que lhe garante o emprego mas não é propriamente a resposta à sua
vocação, dificilmente será um excelente funcionário pelo que será dificil esperar deste uma
grande motivação e consequentemente um grande empenho ou produtividade. Mas abrir
vagas em cursos que quando terminados não garante minimamente uma qualquer
oportunidade no mundo do trabalho, é contribuir para o desemprego e para a frustação.
A maior parte de nós está pouco tempo com os Pais, ocupados nesse mesmo mundo do
trabalho. Passamos a maior parte do tempo na Escola com os professores que para além de
nos formarem nos vão muitas vezes orientando. Contamos - no nosso caso porque nem todas
as escola o podem fazer - com os psicólogos mas com o grande número de alunos que cada
um deles tem sobre a sua alçada ninguém consegue ser 100% eficiente. Uma situação
eficiente seria a diminuição de horários dos professores ao contrário do que tem vindo a
acontecer e a diminuição da idade da reforma. Porquê poderão perguntar? Porque o facto de
as pessoas não terem uma carga horária tão pesada iria possibilitar uma maior ajuda aos
jovens e iria criar mais oportunidades de emprego. Por outro lado disponibilidade de tempo e
dinheiro no bolso promoveria o consumo e consequentemente o aumento da produção, a
melhoria da economia e a criação de mais emprego.
Assim não sendo, o futuro do país e dos jovens não é nada risonho!
Os jovens que se formam o melhor possível são produto de exportação sem aproveitamento
para o nosso país, sem o melhor retorno, ou seja, são um ativo desperdiçado.
Uma nação nunca poderá esquecer que o seu futuro depende dos jovens!

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

1. Aumentar a transparência nas relações entre o Estado e os Cidadãos fomentando a
cidadania e promovendo junto deles uma maior divulgação de oportunidades à escala
nacional e europeia.

2. Apostar num ensino de qualidade, com uma componente profissional, mais prática e
vocacionada para as reais necessidades do País atempadamente previstas em matéria de
competências.
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3. Promover a regionalização como forma de melhor ordenar o território e assim ajustar os
recursos humanos ao potencial fisico de cada região e consequentemente promover o
emprego.

