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: Centro de Educação Integral
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

O Eurostat indicou que, em novembro de 2012, a taxa de desemprego entre os jovens (com
menos de 25 anos) em Portugal era de 38,7 %. São valores absolutamente assustadores como
este que motivam a dúvida e a apreensão sobre o que o futuro nos reserva. É de salientar
que, em 1998, a taxa de desemprego juvenil era de apenas 10, 6%...
Será a nossa geração menos qualificada, menos empreendedora, menos persistente e menos
trabalhadora?
Cremos que o desemprego é um problema geral que não se restringe apenas aos jovens. O
“defeito”, por assim dizer, dos jovens, é serem jovens hoje e não há 20 anos atrás. Nesse
sentido, criamos um conjunto de medidas que visam solucionar o desemprego de um modo
abrangente, sem nunca esquecer de dar especial atenção à nossa faixa etária.

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

1. Reformar o sistema universitário.

2. Rentabilizar a mão de obra que beneficia do fundo de desemprego para prestação de
serviços públicos.
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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.

3. Lançar o programa “De Volta à Terra!” (no âmbito da dinamização do setor agrícola).

