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 Fermil, Celorico de Basto
Círculo: Braga
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

1 - Nas últimas décadas, a agricultura foi considerada uma actividade subvalorizada, e por isso
mesmo, observámos uma grande área de terrenos agrícolas abandonados. Portugal deve
incrementar o gosto pela agricultura, para aumentar a sua independência económica na
produção agrícola.
2 - Portugal é detentor de uma grande plataforma marítima subaproveitada e por vezes,
explorada ilegalmente por pescadores de outros países. O sector das pescas deverá ser
apoiado e valorizado pelo estado e sobretudo pelos particulares privados nacionais.
3 - De uma forma geral, os jovens portadores de deficiências físicas, defrontam mais
dificuldades, quando procuram o primeiro emprego. É importante, eliminar preconceitos e
dar oportunidades às pessoas que se encontram nesta situação.

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

1. Incentivar os jovens a apostar na agricultura.

2. - Melhoria do aproveitamento da riqueza económica da costa marítima.

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. - Promover mais ofertas de emprego para jovens portadores de deficiências físicas.

