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 Básica e Secundária de Velas
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

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

Atualmente, os jovens vivem numa incerteza quanto ao seu futuro. Deparam-se com recém licenciados no desemprego e a passar dificuldades enquanto a classe trabalhadora se
mantém.
Tendo em conta que as médias e grandes empresas conseguem admitir um elevado número
de empregados, achamos que deveria existir uma lei que obrigasse estas empresas a
empregar uma percentagem mínima de jovens licenciados. Desta forma, para além de se dar
oportunidade aos jovens de iniciarem a sua vida profissional garantia-se a utilidade da sua
licenciatura.
Outro dos problemas com que nos deparamos, é a elevada taxa de trabalhadores com idade
perto da reforma, logo, antecipar a idade da reforma, trabalhadores com já algum número de
anos de serviço e possuindo uma reforma considerável devido aos descontos efetuados
reformar-se-iam criando postos de trabalho para jovens em início de carreira.
Pensando no futuro dos jovens e por todas as razões acima mencionadas propomos as
seguintes medidas:

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

1. Criação de uma lei destinada às médias e grandes empresas, obrigando-as a admitir uma

percentagem minima de jovens licenciados.
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2. Antecipação das reformas.

3. Redução dos horários de trabalho.

