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 Profissional Gil Eanes de Portimão
Círculo: Faro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Face à conjuntura economica do país , uma das questões que se coloca é a empregabilidade
dos jovens no futuro. Ao refletirmos sobre esta problemática consideramos ser fulcral apoiar
e incentivar os jovens a dinamizar projetos que promovam a criação de novos postos de
trabalho, tendo estes bem como os atuais um lugar destinado aos jovens.
Atualmente, existem recursos e meios para os jovens, criarem as suas próprias empresas. No
entanto, consideramos ser crucial uma pesquisa dos meios que têm a seu dispor, de modo a
porém em prática as suas ideias bem como parcerias nacionais e/ou internacionais.

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

1. Seleção e desenvolvimento de projetos nas áreas com maior empregabilidade de modo a
criar mais oportunidades de trabalho.

2. Atribuição de número mínimo de jovens nas empresas.

3. Utilização / divulgação do fundo monetário para jovens criarem o seu posto de trabalho.

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.

