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 COOPERATIVA DE VALE S. COSME
Círculo: BRAGA
Sessão:DISTRITAL

Projeto de Recomendação:

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

Quando olhamos a sociedade deparamo-nos com um grupo decrescente de cidadãos
promissores ao desenvolvimento do nosso país, os jovens. Mas, tendo em conta a atual
situação económica mundial e, principalmente, a do nosso país, as oportunidades de emprego
são cada vez menores. Empresas fecham e o número de desempregados aumenta e, apesar
do importante papel dos jovens no desenvolvimento económico-social, são eles os principais
prejudicados, vendo assim um futuro negro à sua frente sendo necessária uma intervenção
para garantir a sua estabilidade.
Desta forma, e com forte assesto, promovemos o apoio aos jovens para um futuro promissor
através das seguintes medidas:

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

1. Lembrar a importância da existência de subsídios de apoio aos jovens, afim da criação de
auto-emprego, e recomendar o fornecimento de espaços devolutos para as mesmas.

2. Encorajar o governo a financiar e promover o desenvolvimento de determinadas áreas com
cada vez mais potencial crescente como agricultura, pesca, pecuária, exploração de recursos
naturais e turismo.
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3. Incentivar a criação de parcerias entre empresas, universidades e respetivos institutos de
investigação a nível internacional, visando o desenvolvimento de novas estratégias de
trabalho e competências científicas e tecnológicas, estabelecendo-se um contrato
empresa/estudante quando necessário, devendo este beneficiar ambas as partes.

