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 Mora
Círculo: Évora
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

1. Fazer com que os jovens voltem à agricultura que está votada ao abandono, que poderia
dar emprego aos jovens e contribuir para ariqueza nacional.
Defendemos o apoio a atividades de desenvolvimento do mundo rural agrícola, de modo a
recuperarmos um domínio de atividades que há muito entrou em declínio e cujas
consequências não são apenas económicas, mas igualmente humanas.
Por fim, consideramos pertinente apoiar iniciativas que se desenvolvam em ambiente
universitário e que resultam da articulação da iniciativa dos alunos com o suporte científico da
instituição de ensino superior.
2. O aumento do número de estágios aumenta o nível de competências e , a nível profissional
,será muito mais proveitoso para as empresas e será também uma mais valia para o
aluno/estagiário garantir um emprego.
Propomos que se privilegiem projetos que dinamizem o emprego nos concelhos do interior,
nomeadamente os que visem a preservação e a otimização de produtos locais tradicionais,
uma ótima forma de fixar jovens à sua terra natal e desenvolver a economia local.
3. A representação dos jovens na Assembleia da República ( a partir dos 18 anos), as várias
decisões tomadas pelos jovens deverão estar de acordo com os seus representantes a nível
Nacional.
Sugerimos então, um representante por distrito e quem votaria para eleger esses jovens
seriam os alunos do ensino secundário.

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

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.

1. Incentivo à produção Nacional.

2. Promover maior número de estágios aos estudantes e aumentar o número de ofertas a
nível profissional.

3. Representação dos jovens na Assembleia da República a partir dos 18 anos.

