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OPTATIVIDAD: EL ALUMNO DEBERÁ ESCOGER UNA DE LAS DOS OPCIONES Y 
DESARROLLAR LAS PREGUNTAS DE LA MISMA. 
 

OPCIÓN A 
 

União Europeia está em risco de perder uma geração 
 

O comissário europeu para o Emprego, Assuntos Sociais e Inclusão, Laszlo Andor, 
alertou para a possibilidade de a Europa perder uma geração se não adotar medidas para a 
criação de emprego, noticia a agência Efe. "Se não mudarmos de rumo, perderemos uma 
geração", afirmou Andor, durante um debate sobre a situação dos 14 milhões de jovens, com 
idades entre 16 e 25 anos, que estão sem emprego e com muita dificuldade em encontrar um. 

O comissário assegurou que a Comissão Europeia está a trabalhar para amenizar a 
situação e aconselhou estudar os modelos de sucesso nos últimos anos, como, exemplificou, o 
austríaco, o holandês, o finlandês e o alemão, que apostam na melhoria dos sistemas 
educativos e de formação profissional, como via para facilitar a incorporação dos jovens no 
mundo das empresas. Disse ainda que a UE quer transferir para todos os Estados membros o 
modelo austríaco e finlandês de ajudar os jovens a procurar emprego, quando não o 
conseguem eles próprios quatro meses depois de terem acabado o percurso de formação. 

Andor realçou a importância de manter a "dimensão europeia" no momento de enfrentar 
o problema. A diferença de situações nos Estados membros levou-o a defender "a melhoria da 
mobilidade dos jovens", uma vez que, exemplificou, "os jovens têm de pensar na Alemanha 
ou na Dinamarca como local de trabalho". 
 

(O Expresso, adaptado) 
Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 

 
1. Comprensión del texto 
 
 1.1. Explique, por palavras suas, qual é situação denunciada por Laszlo Andor. (2 
 puntos) 
 
 1.2. Segundo o texto, quais são as medidas que poderiam ajudar a resolver esta 
 situação. (2 puntos) 
 
 1.3. Explique o significado no texto da expressão "melhoria da mobilidade". (2 puntos) 
 
2. Producción de textos 
 
 Escreva uma carta ao comissário Lazlo Andor em que comente as suas preocupações 
ou expectativas relativamente ao emprego. (4 puntos) 
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OPCIÓN B 
 

A luta dos ativistas pelos direitos dos animais pode estar perto de uma nova vitória. 
Segundo Tonio Borg, Comissário Europeu da Saúde e Defesa do Consumidor, que deu a 
conhecer a informação, a importação e venda de cosméticos testados em animais vai mesmo 
ser proibida na União Europeia (UE).  

O comissário acrescenta ainda que a proibição não deve ser "adiada ou revogada". Esta 
medida vai impedir a venda de todos os produtos e ingredientes cosméticos na União 
Europeia, dos sabonetes às pastas de dentes, que tenham sido testados em animais - seja qual 
for a parte do mundo em que tal tenha acontecido. 

A novidade está a deixar várias entidades satisfeitas, principalmente a cadeia The Body 
Shop e a organização Cruelty Free International que há mais de 20 anos levam a cabo uma 
campanha pelo fim dos testes em animais. Paul McGreevy, diretor de valores internacionais 
da The Body Shop, realçou a grande conquista que considera como o esperado encerramento 
de um capítulo, já que, afirma, "o futuro da beleza deve ser sem crueldade". Michelle Thew, 
diretora executiva da Cruelty Free International, garante que esta decisão é só o começo e diz 
continuar a lutar "para garantir que o resto do mundo seguirá o mesmo caminho". Os 
defensores dos animais já estão em contagem decrescente para a data marcada e já têm 
algumas iniciativas comemorativas programadas.  

 
(Público, adaptado) 

 
Desarrolle en portugués las siguientes cuestiones: 

 
1. Comprensión del texto 
 
 1.1. Explique, por palavras suas, porque são notícia os ativistas pelos direitos dos 
 animais. (2 puntos) 
 
 1.2. Explique qual é a reação de The Body Shop e da organização Cruelty Free 
 International. (2 puntos) 
 
 1.3. Explique o significado no texto das expressões "encerramento de um capítulo" e 
 "contagem decrescente". (2 puntos) 
 
2. Producción de textos 

 
 Escreva uma carta à Michelle Thew, da Cruelty Free International, dando a sua 
opinião sobre a medida e pedindo informações sobre as iniciativas comemorativas 
programadas. (4 puntos) 
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