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

Identificação da Escola:Escola Secundária de Inês de Castro
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A Escola Secundária de Inês de Castro entende que o problema da elevada taxa de
desemprego jovem em Portugal se deve à incapacidade do país absorver uma mão de obra
bem qualificada, que todos os anos aumenta, e à falta de empreendedorismo e iniciativa
individuais, que dificultam a criação de empregos. No sentido de inverter esta tendência, é
necessário encontrar emprego para a mão de obra excedentária e modificar a mentalidade de
conformismo e falta de valores patentes nos jovens portugueses. Dito isto, o Projecto de
Recomendação da Escola Secundária Inês de Castro propõe três medidas que, actuando
conjuntamente, visam resolver este problema que afecta em larga escala a nossa sociedade

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

1. Estabelecer parcerias entre os membros da CPLP, nomeadamente o Brasil, visando um
intercâmbio económico e cultural

2. Reformar os programas curriculares educativos, adequando-os às reais necessidades do
mercado de trabalho e incutindo o empreendedorismo

3. Sensibilização dos jovens para as potencialidades do sector primário, incentivando-os a
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