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Projeto de Recomendação:

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

Enquanto alunos do ensino secundário, estamos conscientes que o nosso primeiro dever é
estudar e obter sucesso escolar, mas também sabemos que a escola não se resume apenas
ao estudo das matérias lecionadas. Assim, não ficamos indiferentes a muitas atividades que
nos são propostas, procurando, dentro das limitações do tempo inerente às nossas tarefas,
corresponder a esses desafios. Este projeto é deveras interessante e faz todo o sentido, pelos
objetivos cívicos que procura atingir e, por isso, a nossa participação. Também o tema
proposto, de grande atualidade, merece que reflitamos sobre ele. Estamos preocupados com
o nosso futuro. O emprego e o desemprego são dois conceitos em torno dos quais se joga a
realização pessoal, a qualidade de vida e a felicidade de cada um e da sociedade. Assim,
“brincamos” com este assunto muito sério e, ao “fazer de conta” que somos capazes de
apresentar soluções válidas, aprovamos por consenso e por unanimidade três medidas que
são o nosso ponto de partida para a Sessão Distrital.
Gostamos mais da palavra trabalho que emprego. Na nossa opinião, a pessoa
humana precisa não só de emprego para “ganhar a vida”, mas de uma ocupação para se
realizar. O salário é fundamental para viver com dignidade. Hoje, há na Europa falta de
trabalho sobretudo para os mais jovens. Em Portugal a taxa de desemprego, infelizmente para
este grupo etário, tem vindo a aumentar e as políticas seguidas pelos governantes irão
certamente agravar esta situação.
A nossa primeira medida parte da constatação que muitos jovens são obrigados a
procurar trabalho fora do seu país, e, sabendo que a informação sobre países, sobre línguas,
sobre a oferta de emprego, sobre a cultura dos diferentes povos é muito importante para o
sucesso de quem emigra, propomos que orgãos comunitários tenham disponíveis
informações detalhadas sobre o emprego nos vários países.
A segunda medida parte do princípio que as sociedades e as economias modernas
estão em constante evolução. A nível das atividades económicas, o sucesso passa pelas
palavras: criação e inovação. Muitos jovens portugueses estão preparados para criar e inovar,
faltando-lhe, contudo, os meios necessários para investigarem e atingirem os seus objetivos.
Muitos veem as suas bolsas terminarem muito antes do projeto onde estão
entusiasticamente a trabalhar chegar ao fim. Perdem eles, perde a sociedade, que viria a
conseguir mais emprego com as inovações, e perde o Estado que investiu muito dinheiro e
não teve o devido retorno.
A terceira medida passa pela criação de muitos postos de trabalho em atividades

ligadas ao mundo rural: agroturismo, agricultura, silvicultura, pecuária e atividades afins, das
quais os jovens se desligaram e não aderiram nas duas últimas décadas. Hoje, o regresso à
terra, à agricultura biológica, às atividades tradicionais, ao artesanato pode criar muitos
empregos. A mentalidade está a mudar e o que trabalha a terra não pode ser encarado como
um campónio rude, ignorante, mal vestido e grande consumidor de vinho.

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

1. Propor ao Parlamento Europeu a criação de uma base de dados através da qual se
disponibilize e se partilhem informações sobre áreas profissionais que necessitam de
trabalhadores jovens que estejam preparados e motivados para exercer esse trabalho.

2. O governo deverá estimular a criatividade e o espírito empreendedor dos jovens
portugueses através de prémios e bolsas dignas e duradouras de modo a poderem concretizar
as suas ideias e projetos, direcionados para a criação de emprego.

3. Incentivar os jovens ao trabalho no setor primário, nomeadamente através de apoios à
criaçãode empresas ligadas à exploração agrícola e ao mundo rural.

