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 de Lagoa
Círculo: Açores
Sessão: Ensino Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Atualmente, a Europa passa por tempos difíceis a nível social, mas principalmente a nível
económico. A crise mundial de 2008, que afetou sobremaneira o velho continente, veio criar a
necessidade dos Governos pensarem em novas estratégias no âmbito dos seus planos
económicos e da gestão de recursos (nomeadamente humanos), trazendo também uma
panóplia de alterações e mudanças na vida normal das pessoas. Uma das maiores e mais
graves consequências desta conjuntura é, sem dúvida, a crise do desemprego e a hostilidade
do mercado de trabalho.
Esta conjuntura económica é particularmente nefasta para os jovens adultos, que, acabados
de concluir a sua instrução superior, se deparam com um cenário desolador em que não
conseguem obter emprego, ser produtivos, projetar um futuro sustentável e,
consequentemente, incapazes de contribuir para o seu país. Em Portugal, o caso é mais
alarmante, já que, desde Janeiro de 2013, somos o país da OCDE com a terceira maior taxa de
desemprego, fixada num valor de 16,3% (que se traduz em aproximadamente 898,4 mil
habitantes) na globalidade, e um assustador valor de 38,7% no desemprego jovem. O país
está a 10,5 pontos percentuais da Grécia e a 10,3% da Espanha (56,5% no que diz respeito ao
desemprego jovem), segundo noticiou o Jornal de Negócios, 16-1-2013.
Estamos, portanto, perante um cenário deveras negro na conjuntura do mercado económico
português e europeu, pelo que mudanças devem ser feitas e projetos têm que ser propostos.
Projetos que englobem o empreendorismo, a inovação, a reforma dos instrumentos de
preparação para o mercado de trabalho, o apoio logístico e a fomentação de uma economia
capaz de trazer sustentabilidade ao país, tanto a nível de equilibrio da balança comercial,
como a nível de criação de oportunidades de trabalho e investimentos viáveis.
O governo de cada país (e o caso português é relevante) terá um papel predominante nestas
reestruturações, pois terá de financiar os investimentos anteriormente referidos, bem como
outros tidos como relevantes, nas suas várias fases, nomeadamente na primeira fase, que é a
de projeção, e ser capaz de incentivar e fomentar a criação e o surgimento de um mercado de
trabalho amigável e sustentado, já que a tendência não é só nacional e apresenta uma
ameaça grande além-fronteiras, o que vai obviamente prejudicar os restantes estadosmembros pois partilham uma economia interdependente focada no futuro e na produtividade
que os jovens podem oferecer de modo a garantir a coesão do espaço comunitário.
É nesta situação atual avassaladora que nos encontramos, num momento em que a zona Euro
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apresenta um recorde na taxa de desemprego com 11,8 pontos percentuais, registados em
novembro. Um aumento consecutivo que já se verifica desde junho de 2011.
Perante este cenário, cabe a toda a sociedade refletir sobre os motivos da crise atual e propor
medidas para fazer face a esta mesma realidade. Aos mais jovens, enquanto futuros lideres
deste país, cabe a importante tarefa de propor, com criatividade e inovação, as medidas que
considerem mais úteis e que possam contribuir para um futuro melhor para todos.

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

1. Incentivar a criação de conceitos e produtos ou patentes inovadores, baseados na
criatividade, no empreendedorismo e na boa gestão de custos e recursos, através de
iniciativas do Estado, como programas de bolsas e concursos baseados na inovação e
direcionados aos jovens.

2. Fomentar o investimento em projetos privados viáveis a médio-longo prazo, financiados
pelo Estado, com garantias sustentáveis de retorno, apoiando a criação de novas empresas de
pequena dimensão capazes de fomentar a autossuficiência e que sejam cultural e socialmente
sustentáveis.

3. Investir na formação académica e profissional dos mais jovens virada para a polivalência e
obtenção de um leque variado de capacidades, de modo a gerar mão de obra qualificada, que
facilite a entrada de jovens licenciados no mercado de trabalho.

