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: ESCOLA PROFISSIONAL INFANTE D .HENRIQUE
Círculo: PORTO
Sessão:SECUNDÁRIO

Projeto de Recomendação:

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

1-A Escola Profissional Infante D. Henrique insere-se no ensino profissional e tem como
objetivo formar técnicos de referência e qualidade internacional, acompahando assim o
crescimento turístico da região norte, galordoada com prémios atribuídos nos últimos anos.
2-A Epidh visa a preparação de profissionais com conhecimento rigoroso e atualizado que
constituíem uma mais valia para a sua inserção no mercado de trabalho. Desta forma é
objetivo do ensino profissional e da EPIDH em particular promover estágios e adequada
empregabilidade dos seus alunos.
3-As exigências da sociedade atual promovem a iniciativa empreendedora, assim torna-se
fulcral estabelecer nichos de apoio à criatividade e à empregabilidade dos jovens do ensino
profissional.

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

1. A realização de estágios europeus para alunos reveladores de um perfil técnico de
excelência, aliado a um ética de responsabilização, potenciadores do aceso ao mercado de
emprego global.

2. Estabelecimento de protocolos que fomentem o recrutamento de estagiários com mérito
académico e /ou profissional para os quadros das entidades de acolhimento da formação em
contexto de trabalho.
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3. Criação de mecanismos que promovam a iniciativa empreendedora dos jovens em fase de
conclusão do curso com vista a fazer a ponte com o tecido empresarial da área técnica em
que se especializaram, rentabilizando o investimento feito durante a formação.

