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 c/3º Ciclo Padre António Vieira
Círculo: Lisboa
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A realização da Sessão Escolar, no dia 10 de Dezembro, promoveu a celebração da Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
Esta data foi aprovada no Plano de Atividades do Agrupamento de Escolas de Alvalade e
visou dinamizar, na organização escolar, um sentido real de participação democrática e de
construção de um mundo melhor.
Apesar da divulgação do Programa Parlamento dos Jovens, no portal do Agrupamento, a
adesão na concretização da apresentação e debate de ideias ficou reduzida a uma turma de
Línguas e Humanidaes do 12º Ano.
Neste contexto a ESPAV apresenta medidas que relevam a capacidade de estimular o
debate, para mais além da reduzida participação que enfrentou no Auditório da ESPAV,
tendo como meta a participação no debate da Sessão Distrital, em Lisboa.

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

1.
Criação de novos empregos com estágios profissionais remunerados para um currículo
profissional, de novas competências, que estabeleça o equilíbrio entre a procura e a oferta de
emprego, reajustando as economias para aumentar a produtividade, em todos os setores.
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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.
Promoção de empreendedores, o que exige uma atitude de querer estudar, trabalhar, e
permanecer no nosso país, contrariando a atual saída para o exterior de forma a valorizar
Portugal como Estado Membro, de plenos direitos e deveres, na União Europeia.

3.
Inovação através dos primeiros empregos para jovens licenciados com oportunidade para
abrirem pequenas empresas, incentivando o setor primário e a proteção do ambiente.

