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Tema: ‘Os jovens e o emprego: que futuro’

Dada a crise económico-financeira no nosso país, o desemprego tem vindo a ser um
crescente problema da atualidade, afetando milhares de cidadãos portugueses. Focando
no grupo de jovens que estão desempregados, é lamentável verificar as situações, cada
vez mais comuns, de pessoas entre os 18 e os 35 anos que estão sem emprego, muitas
delas sem ter tido a oportunidade de entrar no mercado de trabalho, pois quando
terminaram a sua formação, já a disponibilidade de postos de trabalho era reduzida. Há
que admitir, estudar e trabalhar no sentido de resolver este problema. O país necessita
da sua população jovem ativa e foi com isto em mente que elaborámos três medidas, que
poderão contribuir para diminuir e atenuar o desemprego jovem.

1ª MEDIDA
Educação, Ensino, e Formação .
Sabendo que a falta de preparação é um entrave ao progresso da população,
há que apostar na formação dos jovens portugueses, de forma viável e útil, de
modo a que traga benefícios para o futuro. Em tempos de crise, os cortes não
podem ter a educação como alvo principal, pois é uma aposta e um investimento
para todo o país.
Assim, sugerimos que as disciplinas do ensino básico e secundário das escolas
do país integrem, nos seus horários, e para além do conhecimento específico de
diversas matérias, componentes relacionadas com o empreendedorismo, que
estimulem o espírito criativo e competitivo dos jovens, e os levem a trabalhar por
um objetivo.
Acreditamos na importância do ensino profissional e nas suas vantagens para o
jovem que quer receber formação para uma determinada profissão enquanto
completa o ensino obrigatório. Defendemos, consequentemente, a criação de mais
escolas e cursos profissionais, por todo o país, direcionados para áreas-chave
como a agricultura, mas também com diversidade, para que mais jovens possam
adquirir conhecimentos em áreas que lhes interessem e que os preparem para um
futuro profissional.
Por fim, e para todos os portugueses, estudantes ou não, que queiram começar
um negócio ou uma empresa, sugerimos a criação de cursos e workshops
relacionados com o empreendedorismo, para que a população esteja mais bem

preparada para se lançar independentemente numa profissão. Pequenas e médias
empresas são uma aposta para o futuro, pois quando têm sucesso, levam à criação
de postos de trabalho para outras pessoas.

2ª MEDIDA
Criação de Gabinetes de Apoio à Organização às Pequenas e Médias Empresas, e Incentivo à
compra de Produtos Nacionais
A nossa segunda medida passa pela criação de Gabinetes, espalhados por
todo o território português, que orientem as pessoas para os
negócios/empresas que pretendem criar. O Estado e a União Europeia
fornecem subsídios e apoios à criação e desenvolvimento de pequenas e
médias empresas no nosso país; queremos, contudo, levar profissionais
especializadas e entendedores do assunto para apoiar a população. Deste
modo, pretende-se que sejam maiores os casos de sucesso no que toca à
aposta na criação e gestão de um negócio próprio beneficiando da utilização
às novas tecnologias da informação e comunicação.

3ª MEDIDA
Aposta no mar
O facto de sermos um país costeiro e com uma das maiores Zonas Económicas
Exclusivas do mundo traz inúmeras vantagens e oportunidades. O mar, fonte de
riqueza, tem de ser aproveitado em Portugal. Há que criar legislação e apoios no
que toca a dinamizar a sua função de transporte de mercadorias, pescas, indústria
da construção e reparação naval, produção de artefactos de pesca, ou
transformação. O nosso mar é uma forma de criação de emprego também no que
toca aos seus recursos (extração de sal, algas, minerais) e ao facto de ser uma
fonte de energia renovável, devendo-se apostar na criação de energia através das
ondas e marés, que para além de aumentar a disponibilidade de empregos no nosso
país, reduz a dependência externa a nível energético. Por fim, há que tirar o
melhor partido do mar no que toca à sua componente de lazer, criando atividades
relacionadas com o oceano.

