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 de Ansiães
Círculo: Bragança
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Tendo em conta a conjuntura socioeconómica atual, que, entre outras consequências, tem
conduzido a uma elevada percentagem de desemprego e emigração dos jovens e a um
desaproveitamento do potencial humano, apresentamos as seguintes medidadas.

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

1. Criação de mais estágíos remunerados nas empresas como forma de inserção dos jovens na
realidade profissional e como plataforma de lançamento para a vida ativa.

2. Promover mais bolsas de investigação no domínio científico com o objetivo de fixar os
jovens investigadores e empreendedores de forma a evitar a fuga de potencial humano para
outros países.

3. Face à desertificação do interior, o Ministério da Agricultura, Pescas e Ordenamento do
Território, deveria criar condições de forma a facilitar a aquisição de terrenos baldios a jovens
casais para que estes empreendessem o cultivo desses terrenos de forma a rentabilizá-los,
promovendo culturas inovadoras, que contribuíssem para a melhor autossustentabilidade
económica do país.
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