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: Ensiguarda - Escola Profissional
Círculo: Guarda
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Nos dias que correm o futuro dos jovens é cada vez mais incerto, e a oferta de emprego
também cada vez mais reduzida. É necessário que a nossa preparação para o mundo
profissional seja a melhor. É importante que os jovens tomem uma atitude firme sobre o seu
futuro. Só nós temos o poder de o construir da melhor forma. Contudo, este grupo de jovens
pensa que aplicando as medidas corretas o futuro, que tão em breve será presente, terá uma
perspetiva melhor.

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

1. Adaptação de cursos universitários/profissionais às necessidades do mercado de trabalho
apostando sobretudo em cursos mais técnicos;

2. Mais apoio financeiro à criação de empresas, assim como, uma fiscalização mais eficaz
deste mesmo financiamento;

3. Alteração do acesso dos jovens ao rendimento de reinserção social exigindo uma
contraprestação por parte do beneficiário, ou seja, este terá de prestar trabalho em
organismos da Administração Pública.
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