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Identificação da Escola: Secundária com 3º Ciclo Dr. João Carlos Celestino Gomes
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

A condição social de uma sociedade é largamente determinada pelo nível de educação que
proporciona aos seus jovens e, a falta de educação de qualidade é a sentença mais certa para
uma cidadania e uma condição social de segunda.
Face a isto, e à grande inaptidão que nos impõem a nós, jovens, quando queremos entrar no
mercado de trabalho, é urgente uma reforma com vista à melhoria da educação e o futuro do
país.
Assim, o conceito de curso profissional foi importado de outros países que, em relação a
Portugal, têm uma maior interligação entre o ensino secundário e as empresas e, deste modo,
têm a sociedade organizada de maneira a que estes funcionem. Sendo assim, é necessário
haver uma ligação mais estreita entre os cursos profissionais e as empresas locais, em
especial.
Relativamente ao empreendedorismo, neste momento, face à brutal carga fiscal, é bastante
difícil para qualquer jovem empreendedor, abrir a sua própria empresa e criar o seu emprego.
Isto porque, para criar uma empresa, além de ser necessário um projeto, trabalhadores e de
todo o material, é necessário investimento bastante dinheiro!
A melhor forma de ajudar a resolver o problema relativo ás dificuldades financeiras ligadas ao
empreendedorismo jovem, e portanto à dificuldade para o aparecimento de micro e até
pequenas empresas, deve consistir no aproveitamento dos recursos existentes e na sua
atribuição seletiva a projetos válidos.
Quanto ao ensino superior, é sabido que existe um excessivo número de cursos superiores em
Portugal, e muitos deles variam de universidade para universidade apenas pelo nome que lhe
é dado, e não pela diferenciação do conhecimento científico, que segundo os últimos estudos
devem ser reduzidos substancialmente.
Para fazerem a devida triagem, uma Comissão deveria fazer uma avaliação sobre o que é
ministrado nas várias áreas do saber (ciências exatas, da vida e da terra; tecnologias; saúde;
letras e artes), na medida que nem só de tecnologias ou de letras é composto o
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desenvolvimento de Portugal.
Por força do dito anteriormente, devem ser revistos os planos curriculares dos cursos, através
de Conselho Científicos para cada uma das áreas do saber, de modo a adapta-los e adequa-los
ao que deles efetivamente a sociedade espera.

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

1. Alargamento da oferta de cursos profissionais resultantes do diálogo e das necessidades

efetivas de empresas que assumam ser parceiros de formação, onde os alunos possam ir
estagiando, com a garantia de estarem a realizar uma formação que vai ter aplicabilidade.

2. Incentivo à criação de micro empresas por parte de jovens,selecionadas para apoio através
de concursos públicos que seriam regulamentados, por exemplo,

por entidades

competentes. Nestas hipóteses, seriam atribuídas isenções fiscais ou taxas reduzidas de
impostos, assim como bonificações bancárias.

3. Reforma do ensino superior, fundido alguns cursos superiores, reorganizando os seus
planos curriculares, de modo a possibilitar uma formação efetivamente válida que permitisse
um acesso mais eficaz e flexível aos mercados de trabalho. Este processo deveria ser
conduzido por uma Comissão científica composta por reputados especialistas nesta área.

