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 Básica e Secundária do Cadaval
Círculo: Lisboa
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A redução de lincenciaturas e do número de vagas das mesmas iria influenciar a taxa de
empregabilidade, aumentando-a consideravelmente;
Com a criação da possibilidade de estágio para os jovens que terminam a sua licenciatura,
tem-se como principal objectivo a aquisição de experiência por parte dos mesmos,
facultando-lhes o enriquecimento do seu currículo e consequentemente amentando a
hipotése de arranjar emprego;
A criação de mecanismos de apoio à contratação de jovens recém licenciados, por parte de
empresas, teria a possibilidade de integração das universidades neste projecto e eventuais
fundos, quer nacionais, quer europeus, nesta parceria, fornecendo assim aos jovens uma
hipótese de primeiro emprego para a aquisição de experiência.

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

1. Redução de licenciaturas e do número de vagas das mesmas

2. Criação da possibilidade de estágio para os jovens que terminam a sua licenciatura

3. Criação de mecanismos de apoio à contratação de jovens recém licenciados, por parte de
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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.

empresas

