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 Secundária de Alves Redol
Círculo: Lisboa
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Atualmente, estamos perante a geração mais letrada e qualificada da história da humanidade,
e no entanto, é a que sente maiores problemas na sua relação com o trabalho e o emprego.
Nunca se falou tanto em iniciativa, criatividade ou capacidade para empreender.
Apesar de vivenciarmos uma profunda crise económica e social, a sociedade portuguesa temse desenvolvido como nunca, sendo importante continuar a apostar na formação dos jovens,
na concertação de esforços e promoção de estratégias a longo prazo que invista nos jovens,
apostando no capital humano e não desperdiçando a energia, criatividade e capacidade
transformadora tão característica da juventude.
Sem perspetivas de emprego com condições, os jovens aceitam trabalhos mal remunerados,
desatualizam competências, não enriquecem currículos e vivem numa insegurança
permanente. A precariedade tem várias dimensões, que passam pela instabilidade, que pode
levar à dependência dos jovens em relação à família, à incerteza em relação ao futuro que
não permite fazer planos, à falta de segurança no trabalho, aos salários desiguais entre
homens e mulheres e às dificuldades em conciliar a vida familiar com a vida profissional.
A emancipação dos jovens está assim, para muitos, comprometida, parecendo-se, cada vez
mais, como um sonho que tardará em tornar-se realidade. A grande questão passa, assim, por
criar condições de vida digna para todos e nomeadamente para os mais jovens.

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

1. Investimento na formação de competências transversais (iniciativa, facilidade na
comunicação , facilidade de trabalhar em equipa, empreendedorismo).

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.

2. Reorientar a formação dos jovens em áreas de maior empregabilidade e utilidade para o
país.

3. Desencorajar a prática de recorrer ao uso de horas extraordinárias criando novos postos de
trabalho.

