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Identificação da Escola: Escola Secundária de Porto de Mós
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

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

"A percentagem de desemprego Juvenil aumentou, recentemente, para 39%"
No seguimento do tema proposto para este ano e analisando a situação social e económica
actual do nosso país, bem como a necessidade de uma reorganização das medidas
governamentais, decidimos focar-nos na problemática da falta de emprego entre a população
jovem e na falta de instrução ao nível do empreendedorismo. Refletimos, ainda, acerca do
crescente desinteresse que os mais novos revelam no que diz respeito a assuntos políticos e
da sua participação pouco empenhada nos mesmos.
Por outro lado, acreditamos que o empreendedorismo deveria ser mais estimulado por parte
das autoridades competentes, aumentando deste modo a confiança dos jovens na construção
de um futuro melhor.
Assim, propomos um reajustamento do sistema educativo, de acordo com a realidade do
mercado de trabalho nacional.

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

1. Adequar o número de vagas das universidades e respectivos cursos às necessidades do

mercado de trabalho português.

2. Implantar, a nível nacional e para o ensino secundário,"O Programa Empreendedorismo
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Juvenil", em que os jovens empreendedores viriam à escola falar da sua experiência, da
montagem do seu negócio e do seu percurso como empresários. Nesse programa será
incluido um dia em que todos os jovens serão levados a conhecer uma empresa de um setor
de atividade, local, a escolher pelos alunos.

3. A criação de uma Comissão denominada "Comissão de Jovens Empreendedores
Portugueses" , como órgão consultivo da Assembleia da República.

