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 Profissional Amar Terra Verde - Vila Verde
Circulo: Braga
Sessão: Secundário

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

Atualmente, o contexto socioeconómico do nosso país demonstra a dificuldade e
desmotivação, por parte dos jovens, e não só, em conseguir emprego, conduzindo à
exponencial emigração. Condições propiciadoras ao agravamento da contemporânea
condição socioeconómica que os jovens enfrentam.
Por conseguinte, no sentido de inverter esta circunstância, e criar condições empreendedoras
para os jovens, apresentamos as seguintes medidas:

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

1. Incentivar o envolvimento das escolas com as empresas, de maneira a assegurar, não só os

estágios, mas, principalmente, a possibilidade de efetuar contratos de trabalho.

2. Impulsionar o setor primário, cativando os jovens a deslocarem-se para zonas menos
desenvolvidas, a fim de fomentar o emprego e o desenvolvimento da região.

3. Criar uma base de dados que possibilitaria aos jovens ter um perfil no qual colocariam as
suas competências e os seus interesses, de modo a encontrar colaboradores e patrocinadores
para os seus projetos nas mais diversas áreas, nomeadamente o turismo, evitando que as
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suas ideias “morram” no seu pensamento.

