Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Profissional de Aveiro
Circulo: Aveiro
Sessão: Distrital

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

Considerando a atual conjuntura económica e social em Portugal, e na União Europeia, tornase relevante a criação de medidas políticas com vista a criar melhores condições de trabalho
específicas para os jovens.

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

1. Continuar a incentivar o empreendedorismo, como forma de preparar os jovens para o

mercado de trabalho, quer ao nível da criação do próprio negócio quer como competência
para a empregabilidade. Por isso consideramos importante que se transforme numa disciplina
curricular dos cursos profissionais e secundários.

2. Abrir os Estágios Profissionais a todos os jovens do ensino profissional e secundário,
independentemente dos cursos escolhidos, no espaço da União Europeia. Acrescentamos a
necessidade de promover a equivalência dos respetivos cursos, para aumentar as
probabilidades de mobilidade e de empregabilidade no mencionado espaço europeu. Os
estágios profissionais poderiam vir a ser implementados em todos os países da união
europeia.

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

3.

Feiras distritais como forma de promover o contacto direto e o encontro entre as

organizações empregadoras dos jovens à procura de emprego, assim como complemento das
ofertas de emprego do IEFP profissional e permitiria.

