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 c/ 3º CEB Dr. Mário Sacramento
Círculo: Aveiro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Como todos sabemos emprego é algo escasso nos dias que correm e é especialmente díficil
para um jovem enontrar um.
Neste sentido, as nossas medidas pretendem, de algum modo ajudar na resolução deste
grande problema. Por tudo isto a escola Dr Mário Sacramento , tem como objeivo incentivar
os jovens a procurar soluções fora da caixa, a serem pró-ativos e a deixar de parte o conceito
"área" e o pensamento de ue uma licenciatura é suficiente para entrar no mercado de
trabalho já que "licenciaturas são spams ".
Como 2º proposta queremos promover as opurtunidades de experiência profissional já que o
que os o que as empresas precisam são jovens com experiência.
A finalizar, a nossa 3º e última medida aposta mais uma vez na experiência dos jovens, ou a
potencial experiência, porque a nosso ver a experiência é muito importante para resolver as
situações de emprego dos jovens e achamos que esta, quando combnada com o empenho e
atitude empreendedorista, podem ser a chave para o problema vivido hoje pelos jovens em
Portugal

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

1. Consciencializar as pessoas, especialmente os desempregados, que é necessário criar o
próprio emprego e, neste sentido promover os apoios ao emprego e ao empreendedorismo

2. Promover a criação de oportunidades de educação e experiência profissional para os
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jovens estudantes e jovens desempregados, antes de completarem 6 meses de desemprego.

3. Alteração do paradigma do trabalhador estudante, proporcionando a frequência escolar e
académica em simultâneo com o emprego.

