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: INED - Instituto de Educação e Desenvolvimento
Círculo: Porto
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

O elevado nível de desemprego, 771 mil desempregados em Portugal, segundo o Instituto
Nacional de Estatística relativos ao último trimestre de 2011, e os graves problemas de
qualidade de emprego afetam hoje um grande número de trabalhadores e as suas famílias.
A superação da situação difícil que o País atravessa tem de passar pelos setores produtivos da
nossa economia, mas também por uma maior aproximação entre as necessidades reais de
recursos humanos das empresas e os cursos promovidos; pelo estímulo ao
empreendedorismo; pelo aproveitamento dos recursos existentes no país, ao nível da
agricultura, pescas e turismo e pela educação da sociedade civil sobre a melhor forma de gerir
e aplicar o seu dinheiro.
Estas medidas encontram eco na opinião de algumas personalidades como é o caso de
Gururaj Deshpande, presidente da "The Indus Entrepreneurs" (TIE) e consultor de Barack
Obama para as áreas da inovação e empreendedorismo. Segundo recomendação do mesmo,
em entrevista à revista "Exame" de janeiro de 2013, é importante que os sistemas de ensino
de todos os países tenham empreendedorismo desde o ensino básico até ao universitário.
Num outro artigo da mesma revista de abril de 2012, António Cunha, reitor da Universidade
do Minho, considerava "importante ter a exigência empresarial sempre a desafiar a
universidade" e acrescentava que a Universidade do Minho estava a preparar uma alteração
curricular com base em disciplinas como Criatividade, Liderança e Ética, seguindo a lógica da
garagem (incubadora de empresas).
Assim, propomos, na primeira medida, a introdução nos currículos de uma cadeira
relacionada com a criatividade, ética e liderança.
A segunda medida relaciona-se com o aproveitamento dos nossos recursos, aos quais se
reconhece muita qualidade. Pretende-se uma valorização dos mesmos, pela adoção de
políticas que favoreçam a exploração dos setores da agricultura, pesca e turismo e promovam
o comercialização dos nossos produtos, quer pela divugação quer pelo escoamento dos
mesmos. Esta medida visa aumentar as exportações e diminuir as importações.
A terceira medida destina-se a ensinar as crianças, os jovens e as famílias em geral a
aprender a gerir o seu dinheiro. Será útil que contemple, também, esclarecimentos e
sugestões sobre a melhor forma de o aplicar ou investir.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Introduzir nos currículos uma cadeira relacionada com a criatividade, ética e liderança.

2. Aproveitar os recursos existentes na agricultura, nas pescas, no turismo, para promover e
desenvolver o comércio e a indústria, de modo a aumentar as exportações e a diminuir as
importações.

3. Promover a realização de workshops de literatura financeira nas escolas, instituições de
solidariedade social e universidades, para ajudar as pessoas a gerir melhor o seu dinheiro e a
decidir sobre a melhor forma de o investir.

