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: Agrupamento de Escolas Miguel Torga
Circulo: Bragança
Sessão: Secundário

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

Como todos devemos saber, a atual crise do emprego jovem, agravada pela crise económicofinanceira global, criou uma renovada urgência de agir.
Se permitirmos que a crise do emprego jovem persista, estamos a contribuir para que as
sociedades se tornem cada vez mais desiguais.
Sabemos que para lidar com esta crise é necessário um elevado grau de coerência e
coordenação de políticas, bem como a mobilização e estruturação de parcerias a nível global.
No entanto, não poderíamos deixar de legar o nosso contributo e, como tal, apresentamos as
seguintes medidas:

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

1. Promover o empreendedorismo jovem e o auto-emprego, através da criação de novas

empresas com acesso ao microcrédito, o que possibilita aos jovens um caminho para entrar
no mercado de trabalho.

2. Reformar o currículo escolar de modo a alargar a aprendizagem de várias línguas, desde o
1º ciclo e de forma progressiva, independentemente da especialização, potenciando e
facilitando uma maior abertura ao mercado de trabalho a nível internacional.
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3. Criar mecanismos de apoios financeiros para jovens do ensino superior, que visem manter
a sua permanência nesses mesmos estabelecimentos, bem como a conclusão da sua
formação académica.

