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 Fialho de Almeida - Vidigueira
Circulo: Beja
Sessão: Secundário

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

Porque o futuro é cada vez mais incerto e cada vez está mais comprometido. Uma coisa é os
jovens aspirarem um emprego para toda a vida. Outra, bem distinta, é não disporem de um
mínimo de estabilidade existencial que proíba projetos e sonhos de médio e de longo prazo.
O emprego jovem deveria ser uma prioridade crescente nas agendas políticas nacionais.
Para isso será necessário promover, estimular e desenvolver a ligação entre sistemas de
educação e formação e o mundo do trabalho.

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

1. Repensar a educação e formação dos jovens de hoje, nomeadamente as políticas de

trabalho na atualidade.

2. Criar e promover oportunidades distintas para os jovens com qualificação profissional de
nível intermédio, ou inferior e com diploma de nível superior.

3. Incentivar através da criação de projetos diversificados os jovens à proatividade, iniciativa,
criatividade e capacidade de empreendorismo para combater os obstáculos do desemprego
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