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:Agrupamento de Escolas de Aljustrel
Círculo: Beja
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Fundamentação:
Medida 1 - O Estado deverá apostar na formação de jovens especializados na área da
agricultura e pecuária e desenvolver a agricultura biológica nacional, aproveitando os
recursos endógenos de cada região. Tal contribuiria não só para a criação de emprego jovem
mas também ajudaria no desenvolvimento e fixação de população jovem no interior,
reforçando a economia local e a economia nacional no setor primário.
Medida 2 - Nesta plataforma, financiada e gerida pelo estado, os trabalhadores efetuam o seu
registo referindo a sua área de competências e disponibilidade, sendo as ofertas de emprego
posteriormente filtradas de acordo com as preferências dos registados e dirigidas a cada um.
O registo estaria também disponível para as empresas que pudessem publicar ofertas de
emprego de acordo com as necessidades, o que facilitaria a comunicação entre empresas e
possíveis empregados.
Medida 3 - Numa primeira fase, os jovens artistas que recorressem a este organismo
poderiam beneficiar de uma ajuda financeira para a concretização dos seus projetos. Numa
segunda fase todo o seu trabalho seria divulgado junto de instituições públicas de cultura,
arte e literatura. Esta medida visa o desenvolvimento da arte e cultura portuguesa, bem como
a fixação e criação de emprego e oportunidades entre os jovens artistas portugueses.

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

1. Apostar na formação de jovens especializados na área da agricultura e pecuária.

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.

2. Criar uma plataforma online nacional e estatal de procura e oferta de emprego.

3. Criar um organismo governamental de ajuda e divulgação de jovens de diferentes áreas
artísticas.

