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Identificação da Escola: Escola Secundária de D. Dinis
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A atual taxa de desemprego em Portugal ultrapassa os 15% e particularmente entre os jovens
essa taxa é de 39%. Perante esta problemática da empregabilidade que afeta tantos jovens,
surge a necessidade de se encontrarem soluções imediatas. É fundamental e urgente
contariar a atual situação de maior procura de trabalho e menor oferta. Neste sentido,
propomos algumas medidas que apontam caminhos a percorrer, para se resolver este
gravíssimo problema que afeta toda a sociedade portuguesa, em particular os jovens, que
representam o futuro do nosso país.

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

1. Apostar na formação dos jovens, melhorando a qualidade do ensino; reformulando os
currículos; investindo num ensino teórico-prático; reduzindo as propinas e promovendo junto
dos jovens a ideia de que as mudanças também dependem deles. Sendo os jovens o futuro do
país, é fundamental melhorar a educação e o ensino. Em primeiro lugar, deve promover-se a
formação plena dos indivíduos, física e mental, como já preconizavam os gregos e não
esquecer a vertente prática das aprendizagens. Com efeito, para se conseguir a formação
plena de um jovem, também é necessária a componente prática, com a aprendizagem de
noções úteis para o dia a dia. Por outro lado, é importante preparar os jovens, fazendo-os
entender que precisam de investir no seu estudo e na sua formação pessoal, lembrando-lhes
que os seus antepassados conseguiram ter êxitos com muito menos recursos. Neste sentido,
os jovens devem ter consciência que o seu sucesso depende do seu empenho e investimento
pessoal e académico. É ainda fundamental baixar as propinas para que nenhum jovem deixe
os estudos por falta de recursos. Se isso acontecer, perder-se-á motivação, perder-se-á
qualidade empresarial e mais difícil será obter emprego.
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2. Promover políticas de criação de emprego; beneficiando empresas que empreguem jovens
em situação de primeiro emprego; aumentando salários; aumentando o salário mínimo;
diminuindo impostos; fomentando o investimento externo e descentralizando, ou seja,
distribuindo o poder das empresas. Para se conseguir a criação de emprego, é imperativo que
se criem condições para que tal objetivo se concretize. Deste modo, é necessário apoiar as
empresas, dando-lhes incentivos para empregarem jovens. As empresas ganharão com essa
medida, pois terão nos seus quadros jovens qualificados que poderão dar novo impulso a
essas empresas, com motivação e com dinamismo para abraçar novos projetos. Uma das
formas de encorajar as empresas poderá passar por facilidades com juros bonificados. Por
outro lado, se se aumentarem os salários, particularmente o salário mínimo, as pessoas
poderão consumir mais e, deste modo, se dará maior trabalho às empresas que,
consequentemente, precisarão de mais trabalhadores. Com mais dinheiro, as pessoas
consomem mais, mas também criam hábitos de fazer pequenas poupanças que permitem um
maior enriquecimento do país. Saliente-se ainda que, com melhores salários, se promoverão
mais nascimentos, aumentando a taxa de natalidade e a renovação de gerações, diminuirá a
taxa de mortalidade e os idosos terão melhor qualidade de vida e os trabalhadores terão um
melhor desempenho, exercendo a sua atividade com maior motivação e tendo menos
motivos para fazer greves que também prejudicam muito a economia do país. Também se
afigura muito importante insistir na diminuição dos impostos, uma vez que, se as pessoas
tiverem ao seu alcance mais dinheiro, poderão gastar mais. As pessoas consomem conforme
o seu poder de compra e se este for baixo todos perdem, desde o próprio consumidor, as
empresas porque vendem menos e o próprio estado que recebe menos. Deve-se ter em
consideração outro aspeto: os investidores estrangeiros investirão mais facilmente em
Portugal se os impostos forem mais baixos. Logo, se isso se proporcionar, haverá maior
investimento estrangeiro no nosso país. Por fim, para se promover a criação de emprego, é
fundamental investir em empresas mais pequenas, descentralizando o poder das grandes
empresas. Criando empresas mais reduzidas, microempresas, será possível descentralizá-las
e, deste modo, distribuí-las pelo território nacional, evitando que estejam concentradas nos
grandes espaços urbanos, permitindo a criação de empregos em áreas diversas.

3. Investir nas áreas e serviços cujo trabalho as máquinas não substituem. Hoje em dia, o
combate ao desemprego no nosso país conta com uma dificuldade adicional: a evolução
tecnológica. As empresas que empregavam muita mão de obra pouco qualificada deixaram de
ser competitivas, pois a globalização colocou-as em concorrência com os salários baixíssimos
de empresas asiáticas e não só. De facto, a mecanização, que por sua vez foi iniciada com a
revolução industrial, eliminou postos de trabalho. Os serviços recorrem cada vez mais à
informática, necessitando de menos trabalhadores. Mas importa distinguir: há serviços, como
cuidar de doentes e idosos, que nenhuma máquina substitui, a menos que se caminhe para a
desumanização da sociedade. Também se deverá investir no design e na qualidade do
produto comercializado de modo a aumentar o interesse e, consequentemente, as vendas,
levando à criação de mais empresas e fomentando o interesse de empresas estrangeiras.
Deste modo, haverá mais emprego para oferecer.
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