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Identificação da Escola: EScola secundária de Estarreja
Círculo: Aveiro
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Concordamos que o tema proposto para o “Parlamento dos Jovens 2013” suscita
preocupação à nossa sociedade e a sua discussão é, cada vez mais pertinente.
Hoje em dia, o desemprego em Portugal já atingiu cerca de 16%, dos quais 40% é desemprego
jovem.
Relativamente aos estudos apresentados, o desemprego jovem é uma realidade muito
presente em Portugal, tocando a generalidade das famílias e lançando desafios que há pouco
tempo não constituíam uma prioridade no projecto de vida. Assim, que futuro nos espera?
Com base nesta preocupação, que nos irá afectar, propomos três medidas que poderiam
ajudar resolver uma parte deste enorme problema.

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

1. Incentivar os estudos/formação (apoio económico)
A formação da mão de obra deverá assentar em duas vertentes: a formação dos jovens e a
formação contínua da mão de obra ativa.
Relativamente à formação dos jovens, pensamos que o apoio económico atribuído aos cursos
regulares do secundário e aos cursos profissionais deveria ser mais equitativo: enquanto os
primeiros representam um custo elevado para as famílias, os segundos beneficiam de apoio
total, quando, em muitos casos, nem sequer é valorizada tal aposta. Porém, consideramos
que o leque de opções ao nível do ensino profissional deveria ser alargado de acordo com as
necessidades do mercado laboral, bem como o respetivo currículo deveria basear-se num
princípio verdadeiramente profissionalizante.
Do ponto de vista da formação contínua da mão de obra ativa, defendemos que, de acordo
com as necessidades específicas de cada área profissional, seria benéfico apostar na melhoria
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das apetências necessárias ao desempenho ideal das respetivas tarefas, o que levaria,
provavelmente, ao aumento da produtividade.

2. Apoiar os jovens empreendedores
Os jovens que terminam os seus estudos deveriam ter mais oportunidades de entrar no
mercado de trabalho. Consideramos que a oportunidade de realizar um estágio
profissionalizante traria imensas vantagens, sobretudo por possibilitar uma passagem
controlada do domínio teórico para o prático, além de permitir criar um maior à vontade para
desempenhar as funções que lhes serão confiadas de forma autónoma.

3. Reabilitar profissões tradicionais (artesanato)
A dificuldade atual em entrar e/ou manter-se no mercado de trabalho é cada vez maior
apresentando como habilitação a formação oferecida pelas nossas escolas ou universidades.
A saturação das oportunidades advindas da formação académica, segundo a estruturação que
conhecemos, é um obstáculo absolutamente presente na vida dos jovens. Neste sentido, sem
subestimar a formação, pensamos ser vantajoso reabilitar profissões entretanto
abandonadas, de cariz mais tradicional e artesanal, mas de importância inquestionável nos
nossos dias. Não só traria vantagens a nível profissional, como funcionaria como meio de
preservação da cultura do país.

