
Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 

participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 

texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 

(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos. 

 

Identificação da Escola: Escola Secundária de Caldas das Taipas 

Circulo: Braga 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Somos chamados "Homens do amanhã", Homens a quem no futuro será deixada a tarefa de 

dirigir a Nação; por isso, sobre os nossos ombros já deve pesar a intenção de nos integrarmos 

activamente na sociedade. 

Temos de criar meios que envolvam os jovens em acções que dinamizem as suas 

comunidades, desenvolvendo um espírito activo e prático.   

 Defendemos que os jovens são o melhor caminho para a implementação de medidas e 

acções benéficas para a comunidade; por isso, cremos na criação de uma associação que 

tendo como base diversos propósitos (ambientais, económicos, etc), possa fazer do indivíduo 

jovem um ser activo no seio da comunidade a que pertence.  

Não deixaremos de lado a componente associativa e voluntária que uma associação deste 

tipo requer; esta é uma óptima forma de enraizar o espírito empreendedor na juventude e 

promover a responsabilidade social não só dos mesmos, mas de todos os seus conterrâneos.  

Não somos alheios às presumíveis dificuldades que uma organização deste tipo poderá ter de 

enfrentar,acreditamos que tais problemas podem ser minorados através da interacção directa 

com a própria comunidade a que pertencem e com o IPJ,sendo este o órgão do estado 

dirigido aos jovens. 

A integração dos jovens na vida política traz bastantes vantagens para toda a sociedade. Para 

além do facto de ser  uma oportunidade para o desenvolvimento pessoal e social do indivíduo 

que possibilita o aperfeiçoamento das suas faculdades intelectuais e o reconhecimento das 

mesmas por parte da comunidade, é também um meio dos jovens fazerem voluntariado no 

palco do debate a da informação. 

Entendemos que a inserção no meio político fomenta o espírito crítico e permite aos jovens 

argumentar com conhecimento de causa contra diversas situações que noutras condições não 

lhes era possível, legitimando as suas opiniões perante uma sociedade que nem sempre lhes 

dá mérito e credibilidade. As idades que referimos são as ideais para a formação de uma 

crença justificada sobre a orientação política, para que em altura de eleições, o voto seja livre 
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e esclarecido. A partipação do jovem num partido político será um factor merecedor de 

destaque no seu curriculum. 

Por fim, damos destaque à nossa terceira medida. Um dos problemas que mais pinta a tela do 

futuro de negro é a falta de postos de trabalho.   

Já pensaram na tristeza que é concluir um curso superior e não exercer a função que durante 

anos desejamos e para a qual incansavelmente trabalhamos? É um sentimento de total vazio, 

de total desperdício de tempo, dinheiro e trabalho. 

Queremos um futuro diferente  da realidade presente ; por isso, apostamos no incentivo 

social para a criação de novos postos de trabalho, o que promoverá a inserção dos recém-

licenciados nas empresas da sua especialização e a promoção do melhoramento das 

competências dos antigos trabalhadores através de acções de formação especializada. Isto 

conduziria ao aumento de qualidade dos produtos e ao crescimento da actividade comercial. 

O aumento do emprego nacional contribuiria para o aumento do PIB e do número de 

estudantes qualificados. Os efeitos desta medida não seriam a curto prazo, porque não 

acreditamos em milagres políticos, mas com esforço e perseverança acreditamos que pode 

gerar resultados- a melhor forma de combater a crise é investindo. 

 

 

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

 

1. - Criação de uma associação “Jovem em Acção”, determinante na vida em sociedade de 

pequenas comunidades, visando o trabalho em prol da comunidade. 

 

 

2. - Os jovens que se encontrem em idades compreendidas entre os 15 e 17 anos deverão ser 

incentivados a integrar um partido político da sua zona. 

 

 

3. Criação de incentivos que promovam a contratação de trabalhadores licenciados em 

empresas do ramo da sua especialização . 

 


