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Identificação da Escola: Escola Secundária Campos Melo
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Secundário

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

Na vida em sociedade verifica-se uma grande influência da parte da fraternidade que se
revela na liberdade e na igualdade. Mas na verdade pode-se constatar que a liberdade não se
realiza apenas no sentido formal já que é necessário garantir as condições materiais e
particularmente as económicas, para desenvolver a liberdade. Chegamos também à
conclusão de que a igualdade, à semelhança da liberdade, abrange uma componente
material. É necessária uma distribuição equilibrada das oportunidades fácticas,
nomeadamente no que diz respeito ao acesso à profissão e ao emprego, mas também uma
repartição equilibrada da riqueza. Tudo isto resume-se á possibilidade de aceder ao mundo
do emprego (que deveria ser igual para todos). "Os jovens são os primeiros a sofrer quando
há contracção abrupta e profunda do mercado de trabalho, dado que não têm nem
experiência profissional nem ligações ao mundo do trabalho" (ex-Primeiro Ministro José
Sócrates). Para estabilizar, ou até diminuir o nível de desemprego de jovens há duas coisas
primordiais: em primeiro lugar é necessário uma situação macroeconómica equilibrada, uma
economia e oferta de emprego não estagnadas; em segundo lugar é essencial um sistema de
formação profissional abrangente e flexível. É indispensável que o maior número possível de
jovens consiga concluir ou uma formação profissional ou o diploma do ensino médio (que
possibilita entrar na universidade). Os jovens que não dispõem de nenhuma formação
específica ficam mais vulneráveis a nível de desemprego e tornam-se dependentes do sistema
social/ económico. Para tal é necessário uma maior ajuda do Estado, nomeadamente a nível
da redução de propinas. Como queremos ter pessoas qualificadas, sem ajudar na formação
destas?
Em Portugal o desemprego nos jovens já atingiu valores muito elevados, valores estes que se
encontram acima da média europeia, estando nós em desvantagem por esta quantidade de
jovens ser fixa e não rotativa, ou seja, a percentagem de jovens desempregados há mais de
um ano é bastante elevada devido à sua pouca procura por parte das empresas. Esta situação
não acontece em países como a Alemanha, França ou Reino Unido, onde o mercado de
trabalho é mais flexível e aposta mais a nível das novas indústrias, sendo neste caso, os jovens
o alvo preferido. A existência de cursos técnico-profissionais para alunos de secundário
financiados pela União Europeia e a criação de estágios junto das empresas capacitam os
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jovens a trabalhar em todo o espaço europeu, uma vez que o nosso país não consegue
absorver toda a mão- de- obra especializada daí resultante.
A especialização é imperiosa, mas não chega. A globalização e a aproximação de mercados de
trabalho pela via das necessidades dos países, implica também o conhecimento de línguas
que permitam desenvolver o trabalho onde ele se encontre. Hoje, somos todos cidadãos do
mundo, e por isso, a procura do trabalho não se limita por barreiras geográficas ou
linguísticas, a única barreira reside no próprio homem se pensar que é o trabalho que vem até
si, e não ao contrário. Cabe aos jovens o impulso para a vida em trabalho, mas pede-se por
parte de quem produz as leis e tem responsabilidades a nível governamental,que tome as
medidas necessárias para que aquele salto possa na realidade ser dado.

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

1. Diminuir a idade da reforma. Através desta medida “poupamos” as pessoas de mais idade

que teriam de trabalhar até mais tarde e ajudamos os jovens na inserção no mercado de
trabalho. Isto porque um cidadão que trabalhe até aos seus 65 anos torna-se muito menos
produtivo do que um jovem com mais capacidade de inovação, empreendedorismo e
adaptação às novas tecnologias e realidades. Se o mercado de trabalho estiver mais
preenchido com jovens promissores conseguiremos uma maior e melhor produção e
impulsionar a economia do país.

2. Criar cursos técnico-profissionais vocacionados para as necessidades do país e criação de
estágios junto das empresas a serem remunerados pelo Estado com vista à profissionalização
desses jovens. Para aqueles que o desejem, ajuda financeira por parte do Estado para a
criação da sua própria empresa.

3. Apostar no turismo nacional, designadamente no interior do país, associado às rotas
históricas (rotas dos castelos, gastronomia, etc). Ao investir no turismo obteríamos um maior
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reconhecimento e consequente propaganda do país no estrangeiro, dando assim emprego e
oportunidades a todos os jovens estudantes, não só de turismo, mas de outras áreas afins. Os
postos de trabalho criados destinar-se-íam exclusivamente a jovens.

