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: Agrupamento de Escolas Camilo Castelo Branco de Vila Nova de
Famalicão
Círculo: Braga
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Medida 1: Considerando que o Simplex é um programa de simplificação administrativa e
legislativa que pretende tornar mais fácil a vida dos cidadãos e das empresas através do
incremento da eficiência interna dos serviços públicos e que surge para combater a
desconfiança generalizada em relação às instituições e à gestão pública, conotadas com
burocracia, desperdício, lentidão, falta de transparência e tecnicismo, correspondendo
também às crescentes exigências dos cidadãos, mais informados, mais preocupados com a
qualidade dos serviços públicos e cada vez mais predispostos a participar na sua
transformação, apontando as falhas e as oportunidades de melhoria. Considerando que é
impreterível acompanhar o ritmo frenético de mudança das economias atuais, cada vez mais
interdependentes, propícias aos negócios e à competitividade das empresas fora do espaço
económico nacional e que os jovens utilizam regularmente as TIC e estão disponíveis para se
relacionar com a Administração, utilizando mecanismos alternativos.
Medida 2: Considerando que Portugal deverá construir uma realidade económica
competitiva e aberta ao mundo, alicerçada em conhecimento e inovação, num capital
humano altamente qualificado e num forte espírito empreendedor. O Programa do XIX
Governo Constitucional aponta o empreendedorismo e a inovação como objetivos prioritários
que devem ser realçados e reforçados no contexto atual, face às dificuldades do quadro
macroeconómico. Considerando que o Programa Estratégico para o Empreendedorismo e a
Inovação, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 54/2011, de 16 de
dezembro, assenta nos seguintes pilares: alargamento das competências da população jovem,
das empresas e da Administração Pública; estímulo ao empreendedorismo, ao surgimento de
projetos empreendedores e ao seu sucesso. Considerando que os jovens necessitam de
informação e de incentivo à iniciativa, de pôr em prática os conhecimentos adquiridos e
explorar as suas potencialidades. Considerando que os cursos profissionais têm como objetivo
a formação de mão-de-obra qualificada e especializada, pronta para entrar no mercado de
trabalho logo após o término do décimo segundo ano, que têm de realizar um estágio e que é
fundamental aumentar o contacto entre os alunos dos cursos profissionais e as lideranças das
empresas. Considerando que a Educação determina o futuro do país e deve ser geradora de
igualdade de oportunidades para as gerações futuras e que é fundamentar aprofundar e
divulgar a relação entre a formação académica e a empregabidade, antes dos alunos
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escolherem os seus percursos formativos e durante o Ensino Secundário.
Medida 3: Considerando que é fundamental dar ênfase e importância à agricultura, que cada
vez temos um maior número de jovens, que após a obtenção das suas licenciaturas e na
impossibilidade de arranjar emprego noutras áreas, se começam a dedicar a este setor,
economicamente rentável e que o Estado deve apoiar projetos para o desenvolvimento do
setor primário, para jovens até aos 35 anos. Considerando que uma agricultura especializada
e mecanizada significa quantidade, qualidade e competitividade e que a redução das
importações e o aumento das exportações contribuem para uma balança comercial positiva e
uma economia mais dinâmica.

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

1. Criação de um Simplex Jovem, especialmente direcionado para a procura e criação de
emprego pelos jovens e para os jovens.

2. Criação do GEE, Gabinete de Empregabilidade e Empreendedorismo, integrando um Centro
de Estágio, a funcionar nos agrupamentos de escolas, a trabalhar em articulação com os
parceiros exteriores e com os diretores de turma e outras estruturas da escola.

3. Dinamização do setor primário através de diretivas e apoios governamentais, que resultem
num incentivo à "espiral tecnológica", incrementando as ofertas de emprego.

