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 São João da Talha
Círculo: Lisboa
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Estamos perante uma nova realidade do mercado de trabalho, é importante que os jovens
mesmo antes de iniciarem a sua vida académica, entendam que hoje em dia é fundamental
ser empreendedor e não apenas procurar um emprego. Hoje um curso universitário já não é a
chave dourada que abria qualquer porta, em 2001 licenciaram-se 18000 jovens, em 2010
foram 80000, e como o que faz o valor de um produto é a sua abundancia, um curso superior
continua a ser uma ferramenta importante, mas tem que ser bem utilizada. Há que inovar,
que criar, que empreender. Para isso, e visto que vivemos num pais de grandes ideias mas
fracas mentalidades, temos que elucidar os jovens a ver o futuro da maneira mais rentável,
mais pratica. Para isto propomos a criação de palestras nas escolas, com personalidades
dinâmicas e presentes no mercado Português. Também e visto que isto é uma medida para
apresentar ao parlamento, fazer futuramente campanhas tanto na televisão com outdoors a
incitar os jovens a evoluir, a criar e a mudar o rumo das coisas. Sem que isso signifique desistir
de sonhos, apenas signifique, concretizá-los autonomamente.
Regular e controlar o número de vagas dos cursos das universidade permitiria fazer um gestão
mais eficaz e sustentada dos recursos humanos e firnanceiros do país (em particular do
ensino público), tendo em conta as necessidades do mercado de trabalho. São muityos os
jovens que hoje frequentam cursos que não tem saídas para o mercado de trabalho. Seja
devido à formação inadequada às necessidades do país seja por ex cesso de oferta devido ao
excessivo número de vagas abertas para alguns cursos. Propomos regular o número de vagas
para cursos tendo em vista a saída destes para o mercado de trabalho, evitando assim o
aumento do desemprego nos jovens.

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

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.

1. Sensibilizar os jovens para uma nova realidade de mercado de trabalho, mesmo antes
destes iniciarem a sua vida académica, e fazê-los entender que hoje em dia é fundamental ser
empreendedor e não apenas procurar um emprego

2. Regular e controlar o número de vagas dos cursos das universidade, tendo em conta a sua
saída no mercado de trabalho..

3.

