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 PROFISSIONAL DA SERRA DA ESTRELA
Circulo: GUARDA
Sessão: ESCOLAR

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

Os jovens enfrentam na presente sociedade uma problemática que importa discutir
seriamente, o emprego e a sua entrada no mercado de trabalho.
Se considerarmos que em Portugal, temos uma população jovem cada vez mais instruída e
que adquire competências profissionais na escola, seriamos tentados a pensar que seria fácil
a sua entrada no mercado de trabalho e que teriam disponíveis vagas adequadas à sua
colocação. Esta situação não só não se verifica, como é na realidade o oposto. Os jovens não
são facilmente aceites e integrados no mercado de trabalho e não lhe são propiciadas as
condições necessárias à demostração das suas reais competências.
As medidas traçadas neste projeto de recomendação vão de encontro a algumas sugestões
propostas por jovens, para o incentivo à sua valorização profissional e a sua futura entrada no
mercado de trabalho.

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

1. Modernizar a agricultura, criando postos de trabalho para jovens.

2. Incentivo do Governo para mais estágios profissionais.

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.

3. Criar postos de trabalho na agricultura e pecuária.

