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 INTERNACIONAL DE TORRES VEDRAS
Circulo: LISBOA
Sessão: SECUNDÁRIO

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

Hoje em dia, e cada vez mais, existe a necessidade dos jovens serem proativos em relação ao
seu próprio futuro. Estamos perante uma sociedade global cada vez mais exigente e é urgente
que o país/mundo se organize para apoiar e incentivar o empreendedorismo, e que se pense
na importância da participação de jovens adultos no desenvolvimento das nossas estruturas.
Tendo em conta a situação atual, elaborámos estas medidas a pensar que, de facto, os jovens
são o futuro e que têm de ser criadas todas as condições para que, efetivamente, os mesmos
possam contribuir para um mundo melhor.

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

1. Criação e gestão de uma base de dados atual de todas as linhas de apoio e incentivo ao

empreendedorismo/criação de empresas.

2. Obrigatoriedade de cumprimento de quota de emprego jovem, adequada ao tipo de
atividade e ao número de empregos gerados.

3. Majoração de média de ingresso no ensino superior e acesso ao primeiro emprego pelo
desenvolvimento/participação de/em projetos e serviços em prole da comunidade.
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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.

