
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: INSTITUTO MULTIMEDIA 

Circulo: Porto 

Sessão: Secundário  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

A base principal da nossa recomendação inclui a criação de um partido jovem independente 

denominado “Os Jovens”, o qual é constituído por membros entre os dezoito e os vinte e cinco 

anos de idade. As propostas que apresentamos têm como objectivo fundamental promover 

uma maior e melhor cidadania por parte dos mais jovens. 

 

 

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

 

1. - Existência de uma associação jovem coordenada pelo partido “Os Jovens” constituída 

por jovens entre os dezasseis e os dezoito anos, que apesar de não poderem votar podem ser 

estimulados a prestar uma maior atenção a assuntos políticos e terem um maior envolvimento 

em assuntos que lhes dizem respeito.  

 

 

2. - Promover a educação sexual junto dos jovens criando uma disciplina de carácter 

obrigatório no segundo e terceiro ciclos, leccionada por docentes vocacionados para esta área 

(psicólogos, etc.) que terão que criar um programa educacional a seguir.  

 

 

3. - Criação de medidas facilitadoras de empregos para os jovens que frequentaram o 

ensino profissional e/ou se encontram em fase final de licenciatura, através de estágios 

renumerados com a duração de seis meses a um ano civil. Esta renumeração será feita  pelo 

estado e pela empresa empreendedora em partes iguais. 
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