
Jovens Numa Europa em crise, faltam empregos e sobram pessoas
qualificadas. Portugal tem a quarta taxa de desemprego mais elevada

Mil euros?
Isso era nos
bons tempos
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á meia dúzia de anos
batizou-se toda uma
geração como os mil-
-euristas. Apesar de
mais qualificados do

que nunca, milhões de

jovens na Europa não
conseguiam encontrar
um trabalho bem pa-

go, estável, que permitisse ganhar inde-
pendência e sair de casa dos pais. Hoje,
ganhar um salário de mil euros pode ser
uma sorte e é já de uma "geração sem

emprego" que se fala.
Em toda a Europa, segundo os últimos

números do Eurostat, há 5,7 milhões de

pessoas com menos de 25 anos sem traba-
lho e a taxa de desemprego jovem atinge
os 23,5%. Em Portugal são mais de 150
mil os que estão à procura sem o conse-

guir, o que faz com que o país apresente
a quarta taxa mais alta na UE27 (38,3%).
Aquém, ainda assim, dos números da
Grécia e de Espanha, onde o problema
atinge mais de metade da população des-
te grupo etário que procura emprego.

O tema entrou na agenda dos líderes eu-

ropeus (ver caixa) e já este mês a Organi-
zação Internacional do Trabalho apresen-
tou um relatório chamado "Uma geração
em risco" — as suas estimativas apontam
para 73 milhões de jovens desemprega-
dos no mundo, com muitos outros a tra-
balhar em empregos precários.

Em Portugal, e não só, com a economia
em recessão e os empregos a perderem-
-se, milhares de jovens têm encontrado
alternativa na emigração. "Idealmente,

deviam poder escolher ficar em casa.
Mas neste momento, enquanto os empre-
gos não crescem nos vossos países de ori-

gem, a emigração terá de ser parte impor-
tante do futuro. Sem dúvida que os jo-
vens têm hoje mais inseguranças. Mas a

vossa vida também será mais interessan-
te do que a nossa", respondeu Bill Clin-
ton a uma aluna, durante uma conferên-
cia em Madrid, na terça-feira, dedicada
aos jovens e ao emprego na Europa e or-
ganizada pela Laureate International
Universities. Esta rede com mais de 70
instituições de ensino superior, incluindo
o ISLÃ de Lisboa, tem como reitor hono-
rário o 42 S Presidente dos EUA.

Perante uma plateia de empresários,
professores, políticos e estudantes, Clin-
ton disse mesmo que era devido um "pe-
dido de desculpas coletivo". "Esta gera-
ção nada teve a ver com a origem desta
crise e acaba por ser a mais afetada", re-
conheceu. E fez questão de criticar a re-
ceita que tem sido aplicada na Europa.

"Numa altura de recessão, em que o in-
vestimento privado é fraco e o desempre-
go elevado, se mantiverem uma política
de grande austeridade, sem nada que fa-

ça estimular a economia, vão ter proble-
mas. A Europa não irá recuperar assim",
avisou, num recado direto à Alemanha.

Numa interpelação fora do guião, a mi-
nistra alemã do Trabalho e Assuntos So-
ciais, na plateia, foi convidada a respon-
der a Clinton. Ursula Von der Leyen ex-
plicou o problema das dívidas soberanas
e da falta de confiança dos investidores,
justificou a necessidade de reformar os

países e defendeu o modelo de formação
alemão para ajudar a resolver o proble-

ma do desemprego jovem. Até porque,
lembrou, os países que apostaram no en-
sino dual (as escolas são responsáveis pe-
la formação teórica e as empresas pela
parte prática), são os que apresentam ta-
xas de desemprego mais baixas.

Risco social e político

Os argumentos já convenceram os minis-
tros da Educação espanhol e português e
ambos assinaram protocolos de coopera-
ção com a Alemanha neste âmbito.

Não será a única explicação para o su-

cesso, mas a Alemanha é um dos países
com menos desemprego entre os jovens.
E não só emprega os seus cidadãos como
tem trabalho para muitos mais. Segundo
o gabinete de estatísticas alemão, só em
2012 emigrou para o país um milhão de
cidadãos europeus. Portugueses terão si-
do mais de 10 mil, um aumento de quatro
mil face a 2011. Os efeitos, a médio e lon-

go prazo, são mais difíceis de quantificar,
sobretudo numa sociedade em envelheci-
mento: "Muitos dos que emigram são jo-
vens que não vão ter os filhos em Portu-
gal, que não pagam cá os impostos", nota
Lia Pappámikail, investigadora do Obser-
vatório Permanente da Juventude do Ins-
tituto de Ciências Sociais (ICS).

A investigadora reconhece que o desem-

prego jovem não é novo e que a taxa sem-

pre foi o dobro da média global. "Mas é

agora mais intenso e atinge grupos so-
ciais com capacidade de reivindicação e
maior relevo social, como os licenciados.
Há 10 anos estavam salvaguardados".

Apesar de o curso superior continuar a

ser uma mais-valia a vários níveis, os nú-
meros do lEFP mostram que o desempre-



go entre os licenciados (88 mil inscritos
em abril) está a ganhar peso — cresceu
32,1% face ao mês homólogo, enquanto o

desemprego total aumentou 11,1%

"Fala-se na necessidade de os jovens se-

rem empreendedores, atribuindo-lhes a

responsabilidade pela situação. Mas a

questão é que há mais pessoas à procura
de emprego do que trabalhos disponíveis
e muitos mais ficam de fora. É aritmética
simples. O Estado era o grande emprega-
dor da população qualificada e deixou de

empregar", diz Lia Pappámikail.
Se a agenda política europeia fala agora

no problema é porque tem a noção dos
riscos de ter elevadas taxas de jovens
com poucas ou nenhumas expectativas,
prossegue a investigadora do ICS. Há o

perigo do extremismo político e há o ris-
co de "desagregação do próprio contrato
social". "Como é que o Estado social, e a
solidariedade intergeracional em que as-

senta, vai funcionar se não entram jo-
vens no mercado para pagar as reformas
dos mais velhos?"

Em Madrid, as universidades também
estiveram na mira das críticas, sobretudo
de empregadores, que garantiram não
encontrar muitas vezes jovens com as

competências que procuravam.
Em Portugal, a Faculdade de Ciências e

Tecnologia (FCT) da Nova de Lisboa foi

pioneira a tentar dar uma resposta glo-
bal a esta necessidade. O novo perfil cur-
ricular obriga a que todos os alunos

aprendam, durante cinco semanas, uma

série de competências complementares,
que vão desde a preparação de um apre-
sentação pública, passando pelo em-
preendedorismo e contactos e empresas.
"Este ano já tivemos 450 estudantes do

3 S ano em empresas", sublinha o diretor
da FCT, Fernando Santana. A primeira
época de exames foi eliminada e substi-
tuída pela avaliação contínua e o tempo
ganho é dedicado a estas "disciplinas".

Mas ainda não são muitas as institui-
ções de ensino a fazê-10, diz José Luís Car-
doso, autor do estudo "Empregabilidade
e Ensino Superior em Portugal". No tra-
balho é feita uma análise aos sites de to-
das as universidades e politécnicos, para
tentar perceber a importância que dão à

integração profissional dos alunos. "As

instituições usam a empregabilidade co-
mo forma de promoção dos cursos e para
atrair alunos. Mas as iniciativas para pro-
mover o contacto entre diplomados e o
mundo laborai deixa muito a desejar",
aponta. O investigador sublinha ainda a
"teimosa separação entre as instituições
de ensino e as associações e ordens profis-
sionais" como um fator a corrigir. A expli-
cação é simples. É que durante anos o

problema do desemprego não bateu à

porta das universidades.
ileiria@ expresso.impresa.pt

O Expresso viajou a convite do ISLÃ Lisboa



Líderes europeus lançam programa de comba

Se há 80 anos os Estados Unidos renasceram das
cinzas e ultrapassaram a Grande Depressão com um

programa de investimento concebido pelo
Presidente Franklin Roosevelt, a União Europeia quer
também combater a crise do desemprego jovem
com o seu "New Deal". A expressão foi assumida

pelos governos francês e alemão, os pais do

programa que será apresentado na próxima semana
em Paris. Mas a ideia, explicou ao Expresso a
ministra alemã do Trabalho e dos Assuntos Sociais,
Ursula von der Leyen, é que também o sector

privado se junte ao combate pela defesa do emprego
jovem. "As empresas têm de abrir as portas aos

jovens para que possam ser foi

para ser investido na Europa e
sabem que competências são r
em Madrid, à margem da confi

Emprego na Europa, organizad
International Universities. "Há ¦

e há procura. Só tem de haver
acredita a ministra O program
taxas de juros baixas para peqi
empresas capazes de oferecer
a jovens, apoios à criação do pr

reforço do ensino dual, que est

para países como Portugal e E:

te ao desemprego jovem

-nados. Há capital
ião as empresas que
scessárias", explicou
rência Jovens e
i pela Laureate

mpregos na Europa
naior ajustamento",
i passa por garantir
enas e médias

ormação e emprego
iprio negócio e

i a ser "exportado"
panha. Para a

governante alemã, as vantagens deste modelo são
várias. Além de permitirem que os jovens contactem
com o mundo do trabalho, "as empresas apenas dão

formação para empregos que elas consideram ser

importantes no futuro". Neste momento existem seis
mil milhões de euros do orçamento comunitário que
serão utilizados como garantia, junto do Banco

Europeu de Investimento, para assegurar créditos a
empresas que contratem jovens, num valor até 60
mil milhões de euros. Acrescem 16 mil milhões de
euros de fundos estruturais também disponíveis.
E há a "vontade política de diferentes atores de

apoiar um New Deal", assegura a ministra alemã.

COLOCAÇÕES EM 2012

325
jovens conseguiram emprego lá fora
através da rede EURES, que gere as
ofertas de trabalho além-fronteiras.
Muitos outros foram recrutados

por empregadores estrangeiros
diretamente, sem conhecimento do lEFP



Três mil jovens
desempregados
querem emigrar

Número aumentou 47% num ano.
Vários países europeus recrutam
em Portugal. Engenheiros,
enfermeiros e cozinheiros
são dos mais requisitados lá fora

Sem perspetivas em Portugal, 3140 jo-
vens desempregados tinham comunica-
do aos centros de emprego no final de
2012 (últimos dados disponíveis) esta-
rem disponíveis para trabalhar no es-

trangeiro. De acordo com dados do Insti-
tuto do Emprego e da Formação Profis-
sional (lEFP), o número aumentou 47%
em apenas um ano. No final de 2011,
2136 tinham manifestado a mesma von-
tade de emigrar. E não faltam oportuni-
dades lá fora.

Vários países do Centro e Norte da Eu-

ropa precisam de profissionais de diferen-
tes áreas e estão a recrutar em Portugal.
Só este mês, uma empresa alemã, uma
inglesa e outra da Irlanda estão a publici-
tar ofertas de trabalho no portal do
lEFP. Não raras vezes, grupos estrangei-
ros organizam — em parceria com o Insti-
tuto do Emprego — ações destinadas ao
recrutamento direto de dezenas de jo-
vens portugueses.

A Alemanha, o país da União Europeia
com a mais baixa taxa de desemprego jo-
vem (ver tabela em cima), precisa sobre-
tudo de engenheiros mecânicos, eletro-

técnicos e de telecomunicações, informá-
ticos, técnicos de vendas, canalizadores e
soldadores. Já no Reino Unido, as profis-
sões mais solicitadas incluem enfermei-
ros, especialistas em tecnologias da infor-

mação, pessoal do serviço de restauração
e cozinheiros. Estes últimos são, aliás,
dos mais requisitados em vários países,
de França à Polónia, passando pela Áus-
tria, República Checa ou Holanda, por
exemplo. No caso de professores e educa-
dores de infância, as melhores oportuni-
dades estão na Suécia e na Dinamarca.

Países de fora da Europa, como os Esta-
dos Unidos, também estão interessados
em recrutar portugueses. Para esclare-
cer potenciais interessados, a Câmara
do Comércio Americano em Portugal or-
ganiza este fim de semana no Parque
das Nações, em Lisboa, seminários com
dicas e conselhos úteis para quem qui-
ser ir estudar ou trabalhar para os EUA
— desde logo sobre obtenção de vistos e

ajuda para encontrar as melhores opor-
tunidades.

A organização também não esqueceu
os empresários portugueses que quer ali-
ciar para expandirem o negócio para o

outro lado do Atlântico. "Queremos pôr
os EUA no radar das empresas portugue-
sas e ajudá-las a irem para lá, nomeada-
mente com contactos para se internacio-
nalizarem", explica José Joaquim Olivei-

ra, presidente da Câmara do Comércio
Americano em Portugal.

Até amanhã, a organização promove
em Lisboa uma verdadeira "operação de
charme" em torno do american way of
life, enaltecendo diferentes ícones da cul-
tura norte-americana, através de concer-
tos de gospel, workshops de rock'n'roll,
desfile de motos Harley Davidson e até a

recriação do ambiente do farwest.

Mais estágios em Portugal

Por cá, a Fundação Calouste Gulbenkian
e a associação empresarial COTEC Portu-
gal juntaram-se na iniciativa "Movimen-
to para o Emprego", que conta com a par-
ticipação de 108 empresas. CTT, EDP,
TAP ou Microsoft são alguns exemplos.

Neste momento há vagas para 3205 es-

tágios, mas o objetivo é atingir os cinco
mil até 2014. Os estágios — que se desti-
nam a jovens licenciados, mestres ou dou-
torados com idade até 30 anos — têm a
duração de um ano e dão direito a um
salário de 800 euros, assegurado maiori-
tariamente por fundos comunitários e,
em cerca de 30%, pelas empresas. Os can-
didatos têm de estar inscritos num cen-
tro de emprego.
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