
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 Secundária de Vagos 

Circulo: Aveiro 

Sessão: Escolar 

 

 

Projeto de Recomendação: 

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

 

Face à atual situação económica  na qual o país se encontra tem-se observado uma crescente 

dificuldade na obtenção de empregos, podemos até dizer futuros, após a conclusão dos 

estudos no ensino superior, maioritariamente.     

 

 

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

 

1. O apoio do estado ao empreendedorismo por parte dos jovens, de forma a prepará-los 

melhor para estes enfrentarem as dificuldades do país e criarem soluções inovadoras.   

 

 

2. Criação de mais estágios para os alunos de cursos teóricos  de forma a prepará-los para os 

trabalhos práticos.    

 

 

3. As empresas deviam ser obrigadas (e assim apoiadas pelo Estado), a contratarem por 

exemplo de ano a ano, um recém licenciado. Claro que o salário não deveria ser igual ao dos 

restantes trabalhadores, mas desta forma todos tinham oportunidade de adquirir experiência 

e de posteriormente iniciarem o seu próprio negócio, ou até, se a empresa gostar, serem 

contratados por ela. Ou então deveriam ser subsidiadas aqueles que contratassem novos 
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trabalhadores. 

 


