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 Dr. Ramiro Salgado, Torre de Moncorvo
Círculo: Bragança
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Com o passar dos anos observamos cada vez mais a saída de jovens do interior para o litoral,
para as grandes metrópoles com o objectivo de constituir uma vida melhor. Devido à falta de
emprego, muitos acabam por emigrar, saindo do país para países estrangeiros.
A baixa natalidade e o envelhecimento da população vão diminuir a população activa do
interior e de Portugal Continental. Eu venho através do parlamento dos jovens apresentar as
nossas ideias para melhorar o nosso pais e a nossa região.

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

1. Fim do encerramento dos serviços públicos essenciais (saúde, educação, justiça e
administração publica).

2. Valorização dos produtos endógenos, criando marcas próprias que promovam regiões
especificas, incentivando o investimento e o turismo.

3. Apoio aos projectos de jovens recém-licenciados, que pretendam dinamizar a economia
local (micro e pequenas empresas), promovendo a descentralização e a retenção de potencial
humano no nosso país.
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espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

