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 Básica e Secundária Tomás de Borba
Círculo: Açores
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Como jovens que somos, esta é uma questão que nos preocupa e atormenta uma vez que,
dentro de poucos anos, teremos de escolher um futuro profissional que será certamente
condicionado pela existência, ou não, de postos de trabalho. Assim, consideramos que estas
medidas podem vir a ser uma mais-valia no sentido de atenuar as dificuldades que muitos
jovens têm e encontram ao arranjar emprego após a conclusão da sua Licenciatura ou outro
percurso académico.
Estas medidas foram escritas a pensar no que muitas vezes é um obstáculo na busca
incessante e, até mesmo, desgastante pelo primeiro emprego: a dita experiência profissional.
Tentámos, igualmente, chamar a atenção para o facto de muitos dos nossos jovens não
estarem 100% informados acerca das saídas profissionais que existem e das respetivas
necessidades do mercado de trabalho.
Será que teremos de ser obrigados a seguir o «conselho» do nosso Primeiro-Ministro e…
emigrar? Recusamo-nos terminantemente a abandonar e a virar as costas a um País que
precisa de nós - jovens empreendedores. Está na altura de dizer: basta!

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

1. Criação de uma Instituição de apoio ao estudante universitário e/ou do ensino secundário
que, em parceria com as Universidades e Escolas Secundárias, permita a realização de
estágios integrados nos diversos Cursos, com o objetivo do aluno ganhar experiência e
aptidão profissional para enfrentar as dificuldades do mercado de trabalho e da procura do
primeiro emprego.

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.

2. Criação de um portal ou um link no site da União Europeia com uma listagem de empresas
de várias nacionalidades, disponíveis para apostar nas ideias e projetos de jovens
empreendedores dos países-membros, atribuindo-lhes bolsas, estágios e contratos de
trabalho.

3. Dinamização de Grupos de Apoio aos "Jovens Indecisos". Este grupo, constituído por
convidados das várias áreas e quadrantes da Sociedade, teria como objetivo o auxílio, o
esclarecimento de dúvidas e a orientação profissional dos jovens , através da troca e partilha
de experiências profissionais.

