
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 Profissional CIOR 

Circulo: Braga 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

É difícil prever o futuro, porque ele não se desenvolve linearmente. Na educação, contudo, é 

mais fácil antecipar algumas perspectivas. A educação será cada vez mais importante para as 

pessoas, as empresas e os países. A educação será cada vez mais complexa, porque a 

sociedade vai se tornando mais complicada, rica e exigente em todos os campos. A 

aprendizagem essa será contínua, a todos os níveis e modalidades e em todas as actividades 

pessoais, profissionais e sociais e terá como pano de fundo as tecnologias. Portugal deve dar 

uma grande importância ao investimento na educação, formação, investigação e inovação. 

Pois a inovação (investigação) e o conhecimento (educação) são factores – chave para 

aumentar a competitividade de Portugal e para combater o flagelo do desemprego. Este 

processo de mudança na educação não é uniforme nem fácil. Alguns estão preparados para a 

mudança, outros não.  Mais do que nunca o investimento em recursos humanos é essencial 

para o êxito económico e a estabilidade social. Mais do que nunca a educação  tem de estar 

presente nas próximas décadas. 

 

 

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

 

1. Definir, em matéria de educação, uma estratégia concertada a longo prazo entre os vários 

partidos com assento parlamentar e os vários parceiros evolvidos nestas questões. Pois, em 

Portugal constatamos que os governos criam medidas ao nível das Políticas de Educação 

apenas para uma legislatura. Desta forma, mudam os governos, mudam as Políticas de 

Educação.  
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2. Criar parcerias entre escolas e organismos ligados ao empreendedorismo, de forma a 

incentivar a criação do próprio emprego, bem como a elaboração de um conjunto de 

indicadores socioeconómicos que possibilitem uma análise do tipo de actividade a investir. 

 

 

3. Os critérios de ingresso no Ensino Superior deveriam contemplar o interesse e a orientação 

vocacional do candidato e não só as notas do secundário e dos exames de ingresso, de forma 

a podermos vir a ter profissionais mais motivados e pró-activos aquando do seu exercicio 

profissional. 

 


