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: IG - Escola Profissional de Gouveia
Círculo: Guarda
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que o emprego depende de uma formação técnico-científica ajustada à
realidade do mercado laboral;
Considerando que o ensino técnico-profissional se tem perfilado, numa harmonia entre
vocações pessoais e adequações às reais necessidades do mundo do trabalho, como gerador
de empregabilidade;
Considerando que a criação do próprio emprego é, hodiernamente, um justo desiderato dos
jovens empreendedores,
Recomendamos:

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

1. Que se proceda a um estudo profundo da oferta formativa e à sua consequente reforma,
em ordem a possibilitar a adequação da mesma às reais necessidades do mercado de
trabalho.

2. Que se revitalize e reforce, no caso das Escolas Profissionais já existentes, o ensino técnicoprofissional, permitindo reencaminhar, logo no início do 3º Ciclo, os Alunos com especiais
capacidades para as áreas técnicas adequadas ao seu perfil e às necessidades do mercado de
trabalho, assegurando sempre a sua formação teórica e futura prossecução dos estudos.

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.

3. Que sejam reforçadas as medidas promotoras da criação do próprio emprego,
nomeadamente simplificando, de forma efetiva, os procedimentos tangentes à constituição
da empresa, concedendo amplos benefícios fiscais aos jovens empreendedores e
assegurando, numa harmonia economicamente viável, o acesso ao crédito com a limitação do
risco inerente à álea do mundo mercantil.

