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 de vendas Novas- EB nº1
Círculo: Évora
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Considerando a atual conjuntura económica externa e interna em que a crise se instalou em
todos os setores, é preocupante o futuro dos jovens. Como jovens a frequentar o ensino
secundário nesta altura estamos preocupados com as nossas carreiras / oportunidades de
emprego para os próximos anos. Assim: Na medida 1-para garantir a empregabilidade e a sua
qualidade, é necessário investir no que traz criatividade e inovação às empresas através do
reforço de investimento na Investigação e Desenvolvimento. Para isso, é proposto que se
conectem as instituições ligadas ao ensino universitário e as empresas. O objetivo cinge-se à
valorização do trabalho inovador dos jovens a fim de ajudar o seu lançamento no mundo do
trabalho, estando com isto, simultaneamente a contribuir no desenvolvimento da própria
empresa ao apostarem na entidade criativa. Pretende-se o investimento em indivíduos, por
parte de empresas, com o objetivo de criar mão-de-obra qualificada. Devido aos encargos que
tal medida acarreta, propõe-se então, uma redução fiscal para a empresa, que invista na
qualificação dos seus trabalhadores; Na medida 2- É necessário que se faça o levantamento
das necessidades de especialização e de desenvolvimento do país, para que de forma
consequencial se aposte na qualificação de forma prioritária das áreas menos desenvolvidas a
nível de inovação. Tal medida irá afunilar e (re)direcionar mais alunos, sejam estes
qualificados, quer a nível de ensino superior ou profissional, às reais necessidades do país de
forma a atingir um progresso económico e uma empregabilidade garantida aos jovens que se
formam, para preencher as lacunas do atual desenvolvimento nacional; na Medida 3-É
urgente a dinamização do sector primário. Propõe-se que se invista na facilidade de
candidatura a fundos, para que as burocracias não constituam um entrave à criatividade dos
empresários que pretendam investir neste sector, tão importante. Com esta medida, tem-se
também em vista que, não só se dinamize a criatividade no que toca a atividades relacionadas
com a agricultura e o mar, mas que também se possa recuperar algumas tradições a nível
laboral, algo tradicional no nosso país e cultura, que se tem vindo a perder. Sendo o nosso
país todo ele banhado pelo Oceano Atlântico, não se verifica qualquer incentivo ao nível das
pescas e outras atividades ligadas ao mar nomeadamente o turismo, algo que seria tão
evidente dada a nossa propícia localização. Para além de que, o sector primário constitui a
base do nosso ciclo económico, sendo urgente o desenvolvimento deste sector tornando-nos
autosuficientes em alguns produtos e aumentar a industrialização e comércio e serviços a
montante e jusante deste.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Promover e aumentar a articulação entre a investigação/ instituições e o mundo
empresarial

2. Adaptar a qualificação às necessidades do país

3. Dinamizar e Modernizar o Sector Primário e desenvover o turismo.

