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Identificação da Escola:Colégio Santo André
Círculo: Lisboa
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

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

1. Reestruturação dos cursos universitários.
Com esta medida pretendemos, por um lado, vocacionar melhor o ensino em Portugal
conforme as necessidades do mercado de trabalho. Isto é, propomos o encerramento
temporário de alguns cursos que já têm um número excessivo de licenciados para as
necessidades do mercado e que, ao continuarem em funcionamento, apenas criarão mais
desemprego. Desta forma, os alunos poderão optar por outros cursos que também queiram
tirar e que correspondam melhor às necessidades do mercado de trabalho.
Por outro lado, procuramos com esta medida criar mais acordos entre universidades e
empresas, principalmente nos cursos mais exigidos no mercado de trabalho, de modo a que
os jovens, ao escolherem aquilo em que pretendem formar-se, tenham em consideração a
maior ou menor facilidade de acesso ao mercado de trabalho, dependendo das
Universidades.

2. Investimento no sector primário através da formação.
Portugal tem condições favoráveis à existência de actividades do sector primário (pesca,
agricultura, pecuária, etc.) que não estão a ser completamente rentabilizadas, poderão criar
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vários postos de trabalho e poderão contribuir para a recuperação da Economia.
Assim, com esta medida, poderíamos propor o investimento do Estado em actividades do
sector primário. No entanto, no período de crise que atravessamos, sabemos que seria
preciso um investimento muito grande em infra-estruturas. Propomos então a criação de
mais cursos técnico-profissionais ligados a actividades do sector primário em escolas nas
periferias das grandes cidades (onde exista um número considerável de jovens que se possam
interessar) e onde existam terrenos/locais apropriados para a prática agrícola e pecuária, por
exemplo. Os jovens formados nestas áreas terão maior probabilidade de se dedicar a estas
actividades e fixar-se, por exemplo, no interior (desenvolve-se o país economicamente e
desenvolve-se o interior).

3. Apoio a projectos de empreendedorismo.
Os jovens em Portugal têm cada vez mais elevados níveis de formação. A formação é uma
ferramenta fundamental para nos conferir criatividade e a capacidade de inovar. Hoje em dia,
são cada vez mais as pessoas que têm ideias empreendedoras e que não avançam devido à
falta de apoios financeiros e podemos constatar que simples ideias deram origem a grandes
coisas (ex.: Facebook), que tiveram um enorme contributo para a Economia desses países.
Para a concretização destes projectos, propomos, numa fase inicial, apoios financeiros através
de ‘Crowdfunding’ (em português ‘financiamento colectivo’, é a obtenção de capital para
iniciativas de interesse colectivo através da agregação de múltiplas fontes de financiamento,
em geral pessoas físicas interessadas na iniciativa; geralmente, as pessoas que contribuem
têm um recompensa ou recebem alguma ajuda necessária) e, num período em que seja
possível, apoios por parte do Estado.

