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Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária da Povoação
Circulo: Açores
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

É do conhecimento geral que enfrentamos, neste momento, uma crise económica sem
precedentes no pós Segunda Guerra Mundial. De facto, o atual panorama económico global
tem afetado, particularmente milhares de jovens, que após um longo e custoso investimento
na sua formação académica, se veem votados ao desemprego e sem perspetivas de futuro.
Os mais recentes trabalhos nesta área comprovam precisamente que o desemprego jovem
está a atingir proporções sem precedente em muitos países - em 2010, o desemprego dos
jovens aumentou em 5,1 milhões e em 2012, quatro em cada dez desempregados era jovem.
Por outro lado, são, igualmente preocupantes os indícios de um desânimo crescente em
muitos países em que o desemprego galopante, no contexto da crise financeira global, levou
alguns jovens a desistir por completo de procurar trabalho.
Assim, as perspetivas futuras são um desafio alarmante se não houver mudanças significativas
na política económica e uma investimento claro na criação de riqueza. Prevê-se que nos
próximos dez anos seja necessário criar 600 milhões de empregos, a fim de absorver os 40
milhões de pessoas que anualmente entram no mercado de trabalho, além dos 200 milhões já
desempregados em 2012 – dos quais 75 milhões são jovens.
Portugal e a Região Autónoma dos Açores não fogem, portanto, a esta realidade global, pelo
contrário são um laboratório económico e social que permitem observar com particular
nitidez os efeitos nefastos que opções políticas erradas e a falta de estratégia económica têm
sobre o emprego e a esperança no futuro de todas as gerações, nomeadamente os Jovens.
Por isso as três medidas que propomos centram-se numa existência de uma estratégia
económica que potencie ao máximo os nossos recursos naturais e humanos, permita à região
definir circuitos comerciais prioritários, tendo em conta potencialidades do mercado alvo e
afinidades culturais e geográficas, bem como uma abordagem do mercado de trabalho numa
perspetiva profilática.
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Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Orientar estrategicamente a nossa economia para o espaço geopolítico da Macaronésia.

2. Investimento nas indústrias do saber e de investigação;

3. Criação de um observatório de novas competências, tendo em conta a evolução da
economia nos próximos oito a dez anos, com o intuito de assegurar uma maior eficácia na
orientação dos jovens relativamente às necessidades do mercado de trabalho.

