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Projeto de Recomendação: 

 

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

 

 

Na atual conjuntura político-social com a diminuição das oportunidades de emprego em 
Portugal, o tema "Os jovens e o emprego – que futuro?" assume grande pertinência.  

Perante este problema, importa atuar principalmente nos setores produtivos de bens 
transacionáveis, atualmente descurado pela sociedade e pelos agentes políticos e 
económicos, criando um fundo de apoio a esses setores que vise auxiliar o desenvolvimento 
de empresas vocacionadas, tanto para o abastecimento do consumo interno, como para a 
exportação de produtos para o mercado externo. Tanto o setor primário (agricultura e pescas) 
como o setor secundário (indústrias tradicionais: têxtil, metalúrgico, confeções, cerâmicas, 
etc.) foram sendo abandonados, porque a estratégia global da União Europeia favoreceu essa 
situação, pelos subsídios entregues para parar a produção aqui e a deslocalizar para países 
que iniciavam a industrialização com salários ainda mais baixos que os praticados em Portugal 
e também porque tinham produtos agrícolas excedentários para vender. Deve retomar-se a 
produção nestes setores, favorecer a exportação de excelentes produtos como o azeite, o 
vinho, os queijos, o mel, as conservas, o peixe do nosso mar.  

O apoio às pequenas e médias empresas, base vital do nosso tecido produtivo, é essencial: 
assim, defendemos a criação de um serviço público de consultoria com o objetivo de auxiliar o 
jovem empreendedor a criar, desenvolver e expandir a sua empresa: do nascimento da ideia 
até à sua realização, em todas as fases do projeto. Essas empresas devem situar-se nos 
setores em que somos excelentes a produzir, quer pela organização, quer pela tradição, quer 
pela inovação: em qualquer dos setores da economia pode haver inovação, casada com a 
tradição (agrícola, industrial, piscatória). Aproveitar-se-ia assim o potencial científico criado 
nos últimos anos em Portugal, pelo desenvolvimento do ensino superior. 

Por último, somos de opinião que uma redução da idade mínima necessária para a obtenção 
de uma reforma completa, favoreceria um maior fluxo de jovens para o mercado de trabalho. 
Aparentemente contraditória com o aumento da esperança média de vida e a baixa da 
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natalidade, esta medida tem que ser implementada a par com políticas natalistas 
diversificadas e eficazes, evitará a saída de jovens altamente qualificados que não encontram 
aqui oportunidade de trabalho, aproveitará os recursos humanos, base da criação da riqueza 
do país e rejuvenescerá a mão-de-obra das empresas.  

Se Portugal tem recursos naturais não desprezíveis, recursos humanos altamente 
qualificados, que outros países recrutam, que devemos nós fazer para nos desenvolvermos e 
iniciarmos um novo ciclo de progresso e criação de riqueza? Tentamos aqui dar a resposta 
que passa por um novo papel de Portugal na divisão do trabalho a nível mundial, aproveite os 
nossos recursos, o nosso saber científico e, simultaneamente, a nossa posição estratégica 
global, geográfica e linguística – a língua global que falamos, a quinta língua mundial, numa 
comunidade de países e falantes situados em todos os continentes. Sabemos que vivemos 
todos, mas, sobretudo os jovens, tempos atribulados. De olhos postos no amanhã, 
acreditamos que estas medidas tornarão possível uma clara melhoria da perspetiva de futuro 
dos jovens.  
 

 

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

 

 

1. Criação de um fundo de apoio aos setores produtores de bens transacionáveis em que o 
estado, as instituições financeiras privadas e a União Europeia teriam um papel a 
desempenhar. 
 

 

2. Criação de um serviço de consultoria público de apoio às PME’s, em todos os setores da 
economia, que manifestamente sejam estratégicos e viáveis, aproveitando o potencial de 
saber que existe nos serviços do estado, nas universidades e nas empresas, quer privadas, 
quer estatais, colocando-o ao serviço do desenvolvimento económico. 
 

 

3. Diminuir a idade mínima de reforma completa para os 60 anos, favorecendo o fluxo de 
jovens para o mercado de trabalho. 
 

 

 


