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Identificação da Escola:Escola Secundária Dr. Augusto César da Silva Ferreira
Círculo: Distrito de Santarém
Sessão:Sessão Escolar

Projeto de Recomendação:

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

No âmbito do Parlamento dos Jovens, que este ano aborda o tema: "os jovens e o emprego:
que futuro?", tomamos conhecimento dos valores relativos ao desemprego em Rio Maior e o
seu aumento progressivo ao longo dos anos, assumimos esta informação como um exemplo
para o país e a sua precariedade. Esta pesquisa serve como ‘chave’ para o projeto do nosso
grupo do Parlamento dos Jovens.
O concelho de Rio Maior, assim como todo o país, apresenta uma evolução do desemprego
cada vez maior, mais repentina e menos favorável à sua própria recuperação financeira. Este
panorama de crise, mostra que o aumento do desemprego de outubro de 2009 para outubro
de 2012 quase que duplicou: aumentou cerca de 106% em três anos, e sabe-se também que
mais de 122% dos desempregados concluíram o ensino secundário, e mais de 116% o ensino
superior. A oferta de emprego diminuíu 43%, e o volume de negócios das empresas não
financeiras, registou uma quebra de 6,3%, entre 2009 e 2010, esta informação
(disponibilizada no Região de Rio Maior nos dias 30 de novembro e 21 de dezembro de 2012),
surge como uma urgência relativamente à criação de medidas que combatam o desemprego
e que fomentem o nosso futuro sustentável.
Para além do desemprego, outro dos grandes problemas laborais e de obstáculo à dinâmica
económica, é o facto dos recém licenciados e outros indivíduos formados, constituírem uma
mão de obra barata, numerosa e acessível e serem forçados a emigrar, pois o país não possuí
medidas favoráveis ao seu aproveitamento, nem espaço para os mesmos, abdicando do
investimento em milhares de jovens que puderiam lucrar e influenciar a economia em
Portugal. Como dizia Miguel Relvas no programa Impulso Jovem em Santarém: "As empresas
não estão a aproveitar o potencial da excelente mão de obra disponível existente em
Portugal”. Deste modo, achamos que era necessário um novo e melhorado aproveitamento
do pessoal formado em Portugal.
A nossa participação no Parlamento dos Jovens, reflete-se também na tentativa de
‘comercializar’ e ‘vender’ o nosso conhecimento, uma vez que dispomos de todos os meios
para o fazer. António Torrado refere-se ao garum, iguaria portuguesa, comercializada na
Península de Tróia, que envolvia entranhas de peixe, procurado por todo o Império Romano.
Deste modo, comparando o garum às nossas ideias, “inventemos um garum qualquer! E
vamos dá-lo de comer ao mundo”, porque “a imaginação vende” e o nosso garum é o
conhecimento!
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1.
Criação de escolas profissionais “privadas” para alunos estrangeiros, localizadas
especialmente no interior, sendo os professores dos cursos, jovens universitários, recém
licenciados, que prestariam concurso para lecionarem, garantindo a qualidade; criando
emprego jovem e atraindo população às áreas mais envelhecidas do nosso país,o que
aumentaria o consumo em geral. Os estudantes alojar-se-iam em residências, sendo sua
manutenção feita por jovens sem formação especializada. Priorizar-se-ia as CPLP, dado alguns
dos membros serem economias emergentes, que necessitam de mão de obra qualificada, e
uma vez que têm recursos suficientes, devem patrocinar a sua própria formação profissional.
Com isso manteríamos a mão de obra portuguesa qualificada em Portugal e evitaríamos que o
custo gasto na sua formação fosse desperdiçado na emigração.

2. Criação de empresas/agências de geração de empregos em part-time, tais como: lavagem
de carros, entrega de jornais, baby sitting, pet sitting ,explicações e etc; para os jovens entre
16 e 25 anos. Estas agências funcionariam com o patrocínio de empresas privadas, de modo a
promover o trabalho entre os jovens e a promoção da empresa em si, assim como o suporte
em alguns recursos. Em troca os jovens prestariam os seus serviços aos familiares dos
empregados. A prioridade deste tipo de emprego seria dada aos jovens estudantes, uma vez
que possuem horários mais flexíveis.

3. Empresas que promovam trabalhos em part-time, para jovens estudantes, gozariam de
benefícios fiscais se pelo menos 5% dos empregados fossem jovens estudantes.
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