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 Fajões
Círculo: Aveiro
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que os jovens são parte da solução e que merecem um futuro no qual possam
ser felizes. E considerando que o Estado é o somatório de todos os cidadãos e que os esforços
para solucionar os problemas do país devem ser distribuídos por todos. É fundamental
estreitar laços entre as entidades formadoras e as entidades empregadoras, conhecedoras
das nessidades do mercado. É importantíssimo cuidar da inserção dos jovens no mundo do
trabalho em articulação com um programa que prepare os cidadãos para o fim de carreira,
que acontece cada vez mais tarde e que causa sempre transtornos de transição. É elementar
proteger as mães e dar-lhes condições para que possam articular a carreira profissional com a
primordial dimensão da maternidade.

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

1. Aumentar os protocolos e parcerias entre empresas, escolas e universidades no sentido de
garantir estágios profissionais aos jovens que terminam os cursos profissionais e cursos
superiores.

2. Promover um programa que articule o Fim de Carreira e o Início de Carreira: trabalhadores
a partir dos 60 anos, em fim de carreira, reduzem horário para as 25 ou 30 horas que
partilham com jovens em início de carreira, supervisionando-os na integração na profissão e
na empresa.

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.

3. Garantir às mães, até os filhos terem 3 anos de idade, um horário laboral flexível, sem
perda de vínculo ou de regalias.

