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 de Ermesinde
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Os jovens não só são uma força fulcral dentro da sociedade como compõem a sociedade do
amanhã.

Com as nossas medidas queremos reforçar os poderes deste grupo e dar-lhe as
oportunidades para mostrarem o que valem e darem o seu contributo à sociedade

Queremos dar os meios aos jovens para lutarem pelo seu futuro, queremos que todos os
jovens tenham um papel interventivo na sociedade, e que valores como a solidariedade sejam
fortes. Queremos que desde o mais cedo possível possam obter experiência para poderem
mais tarde desempenhar melhor o seu papel e que a relação dos jovens com as empresas
melhore, e estas se aperceberam dos recursos que estão dentro de todos os jovens
empreendedores nacionais.
Em suma, queremos uma sociedade mais unida, uma sociedade dinâmica, uma sociedade
onde todos dão o melhor de si - e mais importante - uma sociedade melhor para todos.

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

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.

1. Criação do Programa Nacional de Voluntariado

2. Participação direta das empresas no percurso académico universitário dos jovens

3. Criação do PIEJE (Programa de Incentivo Empresarial aos Jovens Empreendedores)

