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 Básica e Secundária de Fajões
Círculo: Aveiro
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que os jovens são parte da solução e que merecem um futuro no qual possam
ser felizes. Considerando que o Estado é o somatório de todos os cidadãos e que os esforços
para solucionar os problemas do país devem ser distribuídos por todos. E considerando que
Portugal tem um mar imenso, um sol radiante, vento intenso e um potencial agrícola à espera
de ser explorado. É chegada a hora de promover os mais jovens dando-lhes formação técnica
e cívica e garantindo que os seus esforços de aprendizagem são acolhidos pelo mundo do
trabalho. É preciso garantir que só a justiça e a solidariedade nacional permitirão construir um
país que alimente a esperança dos seus habitantes. É imperioso olhar para o que é nosso e
acreditar que é bom que fazemos bem.

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

1. Promover de forma mais eficaz a inserção dos jovens no mundo do trabalho, através da
criação de parcerias com empresas.

2. Reduzir as horas de trabalho semanal no sentido de promover uma distribuição mais
equitativa da carga horária laboral. Deste modo possibilitar a criação de mais postos de
trabalho, mesmo que em regime de part-time, para os jovens que estejam em início de
carreira e necessitem de adquirir experiência.

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.

3. Investir em cursos e atividades ligadas às matérias-primas e recursos existentes em
Portugal (mar, agricultura, vento, sol, etc.)

