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: Escola Secundária do Fundão
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Escolar

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

Portugal está a atravessar uma das mais graves recessões da sua História sendo que os jovens
estão a ser dos mais prejudicados com a terrível conjunctura que se vive, nos dias de hoje.
Assim sendo, é parte integrante do nosso dever como jovens, futuro de uma nação, contribuir
com irreverência, responsabilidade e dedicação para um futuro que seja profícuo para todos.
É tendo em conta esta situação e o amanhã que se apresenta impreciso que a Escola
Secundária do Fundão apresenta este projeto de recomendação. São medidas que foram
elaboradas na conviccção de poderem fazer a diferença nestes tempos que se avizinham,
procurando atingir um objetivo fundamental: a criação de emprego para os jovens e
condições para poderem formar-se, empregar-se e viver num país que tem tanto para dar.

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

1. Criação de um projeto lei que imponha, a todas as empresas públicas e privadas, que os

seus novos quadros contratados sejam em 50% constituídos por jovens menores de 30 anos,
sendo que estes seriam contratados através da criação de parcerias contratuais entre
empresas e universidades que obriguem as primeiras a contratar parte dos jovens formados,
em troca de garantias de qualidade.

2. Apostar no desenvolvimento das actividades primárias como a atividade piscatória e
agricultura, em regiões que normalmente são menos alvo de atenção, conseguindo com isto a
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fixação de empresas nestes locais e um consequente aumento da empregabilidade destas
mesmas zonas.

3.

