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 Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de vagos
Círculo: Aveiro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

1ª Medida: porque o Estado não tem condições para, neste momento de crise, criar mais
postos de trabalho, é necessário otimizar recursos e canalizar os desempregados para
situações que necessitam de mão de obra. Por exemplo, no combate aos incêndios dado que
país tem tido muitos incêndios que têm conduzido a muita destruição das matas. Também é
preciso a limpeza dos rios que se encontram poluídos.
2ª Medida: Por que estes subsídios estão a ser atribuídos aos seus requisitantes sem serem
ajustados.
3ª Medida- Apostar na formação a nível profissional nos cursos em que há saída profissional,
nomeadamente contabilidade. Muitas vezes há empresas que dão falência devido ao facto de
não terem técnicos de contabilidade. Muitos empresários estão na gestão das empresas mas
não sabem como as gerir.

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

1. CRIAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO/LIMPEZA AMBIENTAL;

2. MAIS FISCALIZAÇÃO DOS SUBSÍDIOS ATRIBUÍDOS;

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. MAIS FORMAÇÃO A NÍVEL PROFISSIONAL

