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:Instituto de Almalaguês
Círculo: Coimbra
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

O nosso país está a ultrapassar momentos difíceis que se refletem no nosso dia-a-dia . Estes
momentos difíceis fazem-nos questionar como será o futuro e se iremos conseguir alcançar
os nossos objetivos: sermos um país europeu, com a mesma qualidade de vida dos nossos
pares. Mas, se estes objetivos não forem atingidos pela nossa geração, que o sejam pelo
menos pela próxima.
Para esta realidade ser possível é necessário tornar o nosso país menos dependente do
exterior; divulgar junto das escolas e dos jovens uma melhor e mais assídua orientação
vocacional e divulgar mais estudos de mercados de trabalho.

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

1. Direcionar recursos humanos, materiais e estatais (fruto dos impostos)para a indústria e
produção nacionais de modo a importar menos e a exportar mais (consumir "Português").

2. Em alguns países da Europa, o sistema educacional é “mecanizado”, sendo que, desde a
tenra idade, deveríamos ter um acompanhamento das nossas capacidades mais assíduo, para
que quando chegasse a hora de dar o passo para o mundo do trabalho estivéssemos convictos
das nossas capacidades e decisões.

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. Quando os jovens chegam ao momento da entrada no mundo de trabalho ou ensino
superior, não sabem se a sua escolha lhes vai dar um futuro, por isso deveria haver uma maior
divulgação do estudo do mercado.

