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 Secundária Dom Sancho II – Elvas
Circulo: Portalegre
Sessão: Secundário

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

Nós vivemos num mundo que cada vez é mais complexo e mais difícil de entender como um
todo. Esta complexidade apela cada vez mais a uma preparação diferente do indivíduo.
Inciativa, criatividade ou capacidade para empreender são expressões que se utilizam cada
vez mais.
Os Jovens são os mais afectados pelas políticas actuais e estão a construir as suas vidas e
projectos, mas como fazê-lo?
Não há dúvida que actualmente estamos perante a geração mais educada e qualificada de
todos os tempos mas por outro lado também é a geração que sente mais problemas no
trabalho e no emprego.
O desemprego jovem, de candidatos com diplomas superiores, não para de crescer andando
actualmente por volta dos 80 000 jovens. Parece que é uma contradição, mas não é. Devemos
continuar a apostar na formação a nível superior pois os objectivos estão longe de se esgotar
na sua relação com o trabalho e que as suas funções são múltiplas e indispensáveis.
Parece não haver futuro mas, não é verdade, temos é que ir à luta e ser criativos e
empreendedores.
Não temos que perguntar o que é que o nosso país pode fazer por nós mas, sim o que é que
nós podemos fazer pelo nosso país.
Face ao exposto propomos as seguintes medidas:

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

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.

1. Apoiar os jovens e projectos de investimento principalmente no setor primário;

2. Diminuição dos custos associados ao despedimento;

3. Diminuição dos custos associados à contratação dos jovens.

