
Número do Candidato 

322 

Natureza da Emenda 

Aglutinativas: é a fusão de duas ou mais teses. 

Indique o Nº da tese (Aglutinativa) 

303,311 

Insira o texto Aglutinado das duas ou mais propostas contempladas com a fusão 
(Aglutinativa) 

A competitividade no mercado de trabalho é extremamente expressiva, bem como a 
dificuldade da participação juvenil na política. Diante disso, muitos jovens acabam por 
enfrentar dificuldades para serem inseridos política e economicamente. Portanto, defende-
se a implementação de um projeto de incentivo à juventude, tanto no desenvolvimento 
econômico quanto na atuação política, fomentando a aquisição de renda, assim como a sua 
construção político-cidadã, na perspectiva do protagonismo autêntico. 

Justificativa (Aglutinativa) 

A expansão do acesso dos jovens ao mercado de trabalho é uma demanda 
pertinente no século XXI. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, em 2020, a 
geração de empregos trouxe um retorno que corresponde a 30% do PIB. Tal conjuntura 
mostra que o aumento da oferta de trabalho não só favorece a inserção dos jovens no 
mercado laboral, mas também garante um imenso impacto no setor público, haja vista que, 
além de agregarem valor com sua capacidade de iniciativa, essas pessoas passam a 
movimentar a economia, a partir de compras e investimentos. Logo, nota-se a urgência de 
se criar um projeto que garanta a expansão da oferta de trabalho, tendo em vista a sua 
importância para o desenvolvimento do país. 

Ademais, é válido pontuar a necessidade de se expandir a atuação política juvenil. 
De acordo com o G1, em 2018, apenas 21% dos jovens participaram da escolha dos 
representantes políticos. Sob esse viés, mostra-se evidente que a atuação da juventude 
nessa área ainda é reduzida, visto que não existem ações suficientes que garantam o 
contato desse grupo com os ambientes políticos, a exemplo das Câmaras Municipais. Isso 
provoca a falta de participação em debates que favoreçam o protagonismo juvenil. Assim, é 
notória a relevância de se garantir a inserção política dos indivíduos. 

Portanto, é indispensável a elaboração de projetos que assegurem a atuação dos 
cidadãos no setor político-econômico nacional. Para tanto, é papel do Governo Federal, 
poder responsável pela destinação de recursos voltados a investimentos no país, ampliar, 
por meio de verbas do Tesouro Nacional, as parcerias com empresas que forneçam 
empregos e cursos técnicos para a população, com o objetivo de fomentar a inserção 
econômica juvenil. Além disso, é função do Poder Público criar o projeto "Política e 
Integração", o qual garanta a participação dos jovens em fóruns políticos, a fim de expandir 
a sua atuação política. Com isso, será possível garantir que a juventude tenha uma maior 
atuação no Brasil. 

 


