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Claudino Ferreira é um dos autores do estudo sobre os jovens no concelho

Emprego e habitação
preocupam jovens
111 O emprego e a habitação são as duas áreas mais
problemáticas identificadas
pelos jovens do concelho de
Coimbra. No estudo, apresentado esta segunda-feira
na reunião do executivo por
Claudino Ferreira, é dito ainda que as outras prioridades
passam pelo apoio social, o
empreendedorismo e a participação cívica.
O investigador do Centro de Estudos Sociais da
Universidade de Coimbra
afirmou ainda que as entrevistas realizadas apontam
para “o dilema relativo ao
emprego, marcado pelo
crescente desfasamento entre as expetativas geradas
pela qualificação escolar elevada e as oportunidades no
mercado de trabalho”.
Na intervenção, Claudino
Ferreira disse que o lado
mais positivo da cidade, salientado pelos jovens, é “a
atividade cultural e lúdica,
a educação e a igualdade de
género”.

Estudo teve como
metodologia:

1

Abordagem da
condição juvenil na
contemporaneidade

2

Levantamento e
sistematização
de informação
documental e
estatística disponível
sobre o concelho

3

Recolha de
informação
diretamente
junto do tecido
associativo juvenil e
de personalidades
ligadas à área

Perante estas preocupações, e porque o estudo preliminar também envolveu
jovens dirigentes associativos, foi ainda salientada

a importância da futura
existência do Conselho Municipal da Juventude, que
está centrado em três expetativas: “criação de condições de apoio material às
estruturas juvenis; reforço
da interação e cooperação
entre estruturas juvenis e
reforço da participação dos
jovens e das associações na
definição de mediadores de
política pública”. Os maiores receios, em termos desta
organização, passam pela
formalização e burocratização excessiva no funcionamento do Conselho. “Em
termos de áreas de atuação
prioritária, destacam-se o
fomento ao emprego e ao
empreendedorismo”, afirmou o investigador.
O estudo contou com
alguns comentários efetuados por vereadores de
todas as bancadas, cujos
contributos ajudarão a enriquecer ainda mais o diagnóstico sobre a juventude
no concelho. | António Alves

