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 Tecnológica e Profissional de Sicó
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

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

Perante o cenário atual, é cada vez mais preocupante o nosso futuro profissional marcado por
uma enorme e desconcertante incerteza. Este cenário tem-se agravado nos últimos anos
como podemos verificar através dos dados do INE que mencionam uma taxa do desemprego
jovem (15 a 24 anos) na ordem dos 35% no quarto trimestre de 2011, sendo mais do dobro da
média nacional de 14%. Nesse sentido, parece-nos fundamental criar uma base de dados que
possibilite divulgar as áreas de negócio pouco exploradas, motivando os jovens a trabalhar e
inovar nessas áreas. A recolha de informação, tratamento e atualização dos dados iria gerar e
manter postos de trabalho, dando prioridade aos jovens. Disponibilizar informação sobre as
áreas com maior empregabilidade aos alunos do ensino básico, facilitando o seu
encaminhamento para áreas onde existam necessidades reais de colaboradores. Esses dados
seriam disponibilizados aos Serviços de Orientação Escolar e Profissional para melhor orientar
o seu percurso escolar e futura inserção profissional. Desta forma, proporcionar-se-iam
oportunidades de trabalho aos jovens nacionais, criando recursos de forma a fixar os jovens
no seu país, minimizando a sua emigração.
Considerando a elevada oferta de cursos superiores que, posteriormente, não permite aos
jovens que os frequentam desenvolver trabalho na área em que se especializaram (a oferta
está desfasada da realidade), deveriam existir mais cursos, de nível intermédio, que
respondam às necessidades reais do país. Daí propormos uma restruturação dos
estabelecimentos do ensino superior para que não compitam entre si, evitando que
disponibilizem os mesmos cursos dentro da mesma área de abrangência geográfica, devendo
os mesmos focalizar-se na oferta de cursos de que o país realmente necessite.
Além disso, somos da opinião que o Estado deveria incentivar e reforçar a importância de um
ensino mais prático e ajustado às necessidades do mercado de trabalho, através da
valorização dos cursos profissionais e dos técnicos que estes formam, contemplando isso
mesmo na legislação.

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.

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

1. Criação de uma base de dados onde conste informação sobre as áreas de negócio pouco

exploradas e as áreas com maior empregabilidade, acessível aos alunos do ensino básico, de
modo a facilitar o seu encaminhamento para áreas/setores onde existam necessidades reais
de colaboradores.

2. Restruturação dos estabelecimentos do ensino superior para que não compitam entre si,
evitando que disponibilizem os mesmos cursos dentro da mesma área de abrangência
geográfica, devendo os mesmos focalizar-se na oferta de cursos de que o país realmente
necessite.

3. Valorização dos Cursos Profissionais e a inserção dos seus técnicos no mercado de trabalho.

