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Identificação da Escola: Escola Secundária Júlio Dinis - Ovar
Circulo: Aveiro
Sessão: Escolar

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

Numa época em que o emprego é escasso torna-se necessário apelar ao empenho dos jovens
no desenvolvimento do mundo que lhes pertence, nomeadamente, através da apresentação
de propostas capazes de superar este problema.
Também é dos jovens a responsabilidade (moral) de contribuir para a evolução positiva do
emprego. A sua energia, proatividade e dinamismo são elementos chave para a mudança que
é urgente operar. E, é a par desta conceção que emerge a política com um papel fulcral na
implementação de medidas capazes de integrar os jovens no trabalho e de lhes garantir a
formação adequada para se tornarem competitivos e empreendedores.
Vivemos na denominada “sociedade da informação” que acentua o caráter global da
comunicação. Porque não aplicar esta ferramenta no emprego? Propomos a criação de
espaços de informação e de esclarecimento conduzidas por especialistas que, de forma
interativa, sirvam a curiosidade dos jovens, acerca do mundo e das novas etapas da vida que
os esperam.
Desta forma a instrução e a capacidade de escolha dos jovens será fortalecida e eles serão
capazes de tomar decisões conscientes, uma vez conseguem ver os problemas sob várias
perspetivas. Este tipo de transmissão ocorreria de modo a garantir a distribuição da
informação de forma igual, sem restrições.
Acreditamos também que a formação deve ter em conta o caráter pragmático e criativo que
se exige cada vez mais no mundo do emprego. Os jovens devem ter mais possibilidades de
escolha relativamente à sua educação, no que diz respeito às áreas que dominam e que fazem
questão de colocar em prática um dia mais tarde.
Ao abrir esse leque de escolhas, em disciplinas de várias áreas de formação (desde Línguas e
Humanidades, às Ciências e às Tecnologias), permite-se a construção fundamentada do
currículo e, consequentemente, alargam-se as perspetivas e horizontes de emprego, ao
aumentar um valor requerido pelos empregadores: “a capacidade de adaptação à mudança, a
par da resiliência, será por isso uma das principais competências profissionais de futuro” (
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Económico), acrescentando ainda que se deve “dar uma base polivalente e só depois uma
especialização mais particular” ( Expresso).
Os jovens podem, desta forma exercer uma profissão de acordo com uma formação completa
e integrada. Melhorar-se-iam, também, as referências e o prestígio internacional de Portugal
e dos seus jovens inovadores, que querem contribuir para o crescimento do país.
Tem sido uma preocupação crescente a construção de uma dinâmica profissional em Portugal
que tendo na base a instrução e a formação possa pôr a funcionar a grande “máquina do
emprego”. Os jovens não podem ficar excluídos desta preocupação.
Permitir que os maiores de 16 anos frequentem estágios em áreas profissionais ou em
universidades, é, sem dúvida, abrir -lhes portas para o mundo. É também fundamental o
contacto com as raízes produtivas, geradoras de emprego bem como os programas Erasmus
ou Sócrates.
Os jovens devem ter um papel cada vez mais significativo na vida ativa do país, participando
na formação de um corpo de emprego mais consistente e sólido. Para isso, propomos a
redução da idade da reforma: com a população jovem a inovar e a reinventar o mundo de
trabalho, os índices de felicidade serão maiores e a inovação uma realidade.

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

1. Valorizar a informação como meio de divulgação e consciencialização para a realidade do

emprego e da formação profissional no nosso país e promover uma educação interativa e
dinâmica dos jovens para a atual conjuntura da empregabilidade, tanto a nível nacional como
internacional.

2. Apostar numa formação versátil e multifacetada dos jovens capaz de estimular as suas
capacidades adaptativas e de promover o desenvolvimento de potencialidades em diversas
áreas profissionais.

3. Reforçar o acesso jovem ao emprego, estimulando a instrução e a formação profissional e
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reduzindo a idade da reforma, de modo a conceber recursos humanos mais adaptados à
competitividade do mercado de trabalho atual.

