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 de Infias - Vizela
Círculo: Braga
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

O conjunto de medidas propostas foi pensado no sentido de facultar, aos jovens, o acesso
futuro a um emprego, abrangendo o universo de empregos por conta de outrém e por conta
própria.
Começando pela obtenção do máximo de habilitações/competências, por forma a mais
facilmente poder competir no difícil mercado de trabalho da atualidade. Assim, contribuiria
de forma mais eficaz para a motivação para os problemas que se sentem, aumentando a
capacidade de cooperação no mundo empresarial e espírito de iniciativa, individual e/ou
coletivo.
Passando pela aposta no rigor, no profissionalismo, na cooperação e inovação, no uso das
novas tecnologias, na partilha de conhecimentos e saberes em vários e diferentes ramos
empresariais.
Terminando na possibilidade dos jovens empreendedores, criativos, inovadores, qualificados,
organizados, rigorosos, competentes e com espírito de equipa criarem o seu próprio
emprego, socorrendo-se de prévio estudo de mercado, aferindo diferentes necessidades e
possíveis oportunidades.

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

1. Adquirir formação profissional específica, adequada às competências e aptidões
demonstradas pelo jovem.
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texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
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2. Criar parcerias viáveis entre empresas, capazes de interagir umas com as outras, tendo em
vista a sua sustentabilidade, criando incentivos à criação de novas empresas.

3. Fomentar a criação do próprio emprego com inovação, por parte dos jovens
empreendedores e criativos, depois de feito um estudo de mercado.

