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Identificação da Escola:ESCOLA DE VITICULTURA E ENOLOGIA DA BAIRRADA
Círculo: Aveiro
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

O tema proposto para debate, no presente ano letivo, pareceu-nos acutilante e oportuno,
visto que o país atravessa uma das maiores crises sociais e políticas transversais a todas as
idades e de que há memória.
Umas das gerações mais afetadas com esta situação, é sem qualquer dúvida, a
juventude, uma vez que nunca tivemos no nosso país, jovens tão habilitados como os de hoje.
Nos últimos anos, uma das grandes apostas do Estado Português e das famílias tem
sido, sem dúvida, valorizar a importância das competências, como forma de perspetivar aos
nossos jovens, uma carreira profissional aliciante.
Para tal, foram sendo criadas políticas de ensino promotoras do desenvolvimento
destas mesmas competências, como elemento fundamental para ingressar no mundo do
trabalho, sem no entanto, existir a preocupação de averiguar junto das entidades
empregadoras quais as suas necessidades efetivas. Deparamo-nos agora com uma geração
devidamente qualificada, mas sem qualquer perspetiva de futuro, principalmente, por causa
da conjetura económica do país que não oferece oportunidades laborais que se coadunem
quer em qualidade quer em quantidade com a qualificação dos nossos jovens, que se veem
obrigados a deixar o país, procurando melhores oportunidades no estrangeiro.
Uma das soluções para evitar o êxodo da nossa juventude, principalmente, a mais
habilitada passa pela aposta na redescoberta do setor primário, aliando os conhecimentos
adquiridos ao longo da formação dos jovens com o saber-fazer das gerações mais
experientes. Grande parte dos jovens desconhece que é detentor de grandes parcelas de
terreno que se encontram ao abandono, ou mesmo, num pousio prolongado devido a
políticas agrícolas pouco profícuas, a este aspeto aliam-se as ótimas condições climatéricas do
nosso país, que possibilitam o cultivo dos mais variados produtos.
Outra mais-valia dos nossos jovens é consciência ambiental que possuem, ou seja, a
preocupação com o ambiente já faz parte da vida de cada um, mas poderá ainda ter um peso
acrescido se, se direcionarem para a criação de emprego na área do ambiente de forma
sustentável, tendo em conta, que o nosso país é rico em fontes naturais de energia.
Foi necessário sensibilizar os alunos para o presente tema, ao longo de várias sessões,
com o objetivo de fazê-los refletir sobre a importância que o Emprego assume no momento
presente e no futuro.
Ultrapassada esta primeira fase de reflexão sobre a problemática apresentada nos moldes em
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que existe e funciona, ou não, no momento presente, passou-se para a projeção das
mudanças que são necessárias para fazer face aos desafios que o futuro trará no que ao
Emprego diz respeito.

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

1. Propor um estudo aprofundado e rigoroso junto das entidades empregadores das várias
regiões do país, no sentido de auscultar as reais necessidades do mercado de trabalho, de
forma a clarificar os conhecimentos e as competências, e a fim de, direcionar a educação, e
mais concretamente, a formação profissional para colmatar essas mesmas lacunas.

2. Incentivar os jovens a redescobrir a importância do setor primário na economia do nosso
país, aliando a tecnologia de ponta com o saber tradicional.

3. A importância de um desenvolvimento económico sustentável, ou seja, apostar na criação
de postos de trabalho, sustentáveis.

