Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Profissional de Agricultura de Carvalhais - Mirandela
Circulo: Bragança
Sessão: Secundário

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

1. A escola deve prolongar formação ao longo da vida dos seus ex-alunos, nas áreas da
administração e gestão, empreendedorismo e negócio.A escola cederia equipamento

a

custos reduzidos para auxiliar os ex-alunos que criassem empresas.
2-O governo poderia investir em projetos de jovens concedendo-lhes um crédito para um
periodo variavel entre 2 e 4 anos, dependendo do tipo de projeto, eperíodo em que o jovem
desenvolveria o seu projeto empreendedor.Esta medida estimularia
tanto a economia local como a exportação.
3- Um intercâmbio internacional de jovens possibilitaria alargar a experiência e a visão do
mundo e capacitar os jovens para o plano de vida activa.Esse intercâmbio poderia permitir o
desenvolvimento de competências para a liderança, sempre numa perspectiva de apostar
num ensino mais prático e proactivo.

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

1. As escolas deveriam ser parceiras dos ex-alunos que implementassem empresas durantes

os primeiros anos.

2. O governo deve criar uma linha de crédito bonificada para jovens empreendedores para a
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criação de empresas que produzam produtos regionais para o mercado nacional e
internacional.

3. O governo deve financiar o intercâmbio internacional, integrado num estágio de dois anos,
de jovens que pretendam fazer formação em áreas de negócio que tenham tido sucesso
noutros países e que possam vir a ser implementadas no nosso país.

