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:Epral - Escola Profissional da Região Alentejo - Polo de Estremoz
Círculo: Évora
Sessão:Distrita - Secundáriol

Projeto de Recomendação:

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

As sociedades não evoluem através de processos lineares e constantes. Tomámos consciência
das profundas mudanças do mundo e em especial no mundo do trabalho. O emprego é uma
questão de dignidade, de paz social e de cidadania. Os jovens de hoje são a geração mais
qualificada mas terão de se adaptar à realidade. Será confrontada com um novo modelo que
certamente veio para ficar, estruturante de novos modos de vida, como ter vários empregos
ao longo da vida e em setores distintos, a grande procura face à oferta, a requalificação, a
flexibilização. Para tal, é necessário perceber esta tendência para que possamos estar
preparados. Não estamos a falar do emprego para toda a vida, mas de estabilidade
existencial, de uma ideia de futuro, da independência da família de origem. Não temos
soluções visionárias, apenas a convicção de que terá de haver uma articulação entre todos,
porque a questão merece um forte empenho de todos.

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

1. A consciencialização global de todas as entidades, criando medidas que permitam o
envolvimento das empresas, das autarquias, do Estado e da EU no sentido de disponibilizarem
uma maior oferta de estágios, proporcionando experiência profissiona.

2. Deve-se fazer uma aposta dos jovens para o empreendedorismo, para a criação de micro
empresas ou PME em setores como as TIC, comércio na internet, turismo e lazer, agricultura
e agropecuária, cuidados sociais seniores, setor das reparações, criando o seu próprio posto
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de trabalho, devendo as universidades dar o seu contributo revendo a sua oferta formativa.

3. Apostar sempre no donínio de vários idiomas e no desenvolvimento e aquisição de novas
competências em áreas distintas assim como estar preparado para uma mobilidade
geográfica assim como para uma cultura de flexibilização dentro das empresas..

