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Identificação da Escola:Colégio La Salle
Círculo: Braga
Sessão:secundário

Projeto de Recomendação:

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

Perante a atual conjuntura político social, verificamos que cada vez há mais alunos que
sentem imensas dificuldade em escolher o caminho após o término do ensino básico e
secundário. Julgamos ser de extrema importância a criação de uma disciplina curricular que
sirva de guia nesta difícil escolha. Tal disciplina deveria fazer parte das unidades curriculares
do nono ano do ensino básico e do ensino secundário. No ensino básico, esta disciplina teria
como principal função ajudar o aluno a escolher a melhor saída tendo em conta as suas
necessidade e ambições, quer ele prossiga os estudos normais quer escolha uma via mais
técnico-profissional. Essa disciplina ajudaria a escolher a área mais viável tendo em conta as
necessidades da comunidade e as aptidões a nível de preparação de cada aluno. Não será
uma perda de tempo obrigar um aluno com baixo rendimento a inscrever-se num curso
científico? Não seria mais rentável para ele e para o país encaminhá-lo para outras áreas mais
práticas, a fim de dar resposta à mão de obra necessárias nos diversos setores da nossa
sociedade? Para os alunos que enveredassem pelo ensino normal, o ensino secundário, essa
disciplina teria mais uma vertente prática. Para além de funcionar como um ponto guia para a
seleção do curso a escolher no ensino universitário, ajudando a conhecer todos os prós e
contras dos cursos sobre o qual recaiam futuramente as suas preferências. Por outro lado
obrigaria também o aluno a apresentar projetos inovadores, a conhecer melhor a realidade, a
visitar e inclusive praticar em algumas empresas e criar um espírito empreendedor, nem que
para isso tivesse que atrasar um ano o seu percurso escolar, ou então substituir outras
disciplinas de menor interesse para as suas ambições.
Em suma, tendo por base os argumentos apresentados, esta disciplina poderia vir a designarse: PREPARAÇÃO PARA A VIDA PROFISSIONAL.
Por outro lado achamos importante que os governantes do nosso país fomentem a criação de
condições para que os jovens portugueses deixem de andar tão perdidos, tão desenraizados e
percam a vontade de emigrar, sentindo-se motivados a investir em futuras profissões mais
ligadas à agricultura e actividades piscatórias, visto serem este dois grandes recursos que mais
abundam no nosso país. Com esta medida não só a mão-de-obra como os recursos seriam
totalmente nacionais promovendo um ganho total para a economia nacional. Concretizandose este grande desafio estaríamos também a combater a desertificação do interior, a dar vida
às belíssimas povoações com ótimas condições para albergar novos habitantes. E desta forma
esses casais jovens sentir-se-iam mais enraizados e preparados para criar novas famílias e
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sentirem-se mais felizes e mais realizados. É preciso aproveitar os recursos existentes e
motivar os jovens para novos desafios, para aumentar inclusive a natalidade.
É muito sumamente importante que Portugal invista nas empresas pois elas são um fator
muito importante para o crescimento da economia nacional. Assim, é preciso investir em
todas aquelas empresas que apresentem ideias empreendedoras, e ideias inovadoras. Estes
critérios irão permitir, que pela sua singularidade, cada empresa empreendedora consiga ter
sucesso, e o financiamento nelas feito seja positivo para Portugal, ajudando não só as jovens
empresas, como consequentemente o crescimento nacional, e tornando menos complexo o
futuro dos jovens empreendedores.

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

1. 1. Criar no ensino Básico e Secundário uma nova disciplina, por exemplo “PREPARAÇÃO
PARA A VIDA PROFISSIONAL” que permita aos alunos um conhecimento abrangente sobre as
possíveis saídas profissionais, sobre as áreas a investir, sobre as diversas profissões, sobre
como criar uma empresa, como ser empreendedor num país com imensas potencialidades.
Pretende-se com esta medida que o governo deixe de gastar tantos recursos na formação de
jovens, muitas vezes em cursos que levam os recém-licenciados para um desemprego de
longa duração. É importante preparar os jovens para a vida ativa, ensinando-os a ser
empreendedores, criativos.

2. 2. Tendo em consideração que muitos dos nossos recursos naturais não estão a ser
devidamente explorados por falta de mão de obra qualificada e de políticas de incentivo,
torna-se premente que os governantes portugueses incentivem os jovens a escolher novas
profissões e a criar novas empresas ligadas ao ramos piscatórios e agrícolas, sem descuidar
outras como o ambiente e o turismo, por exemplo. Assim o governo central em parceria com
o governo local e as universidades existente, devem criar protocolos e facilitar o crédito para
que os jovens se possam fixar, povoando de novo as zonas do interior mais desertificadas.

3. 3. O Governo, com uma fiscalização apertada, deve continuar a financiar as novas
empresas, que venham a surgir, com ideias criativas, e com sucesso garantido para a
economia nacional. Para beneficiar desses financiamentos devem as novas e as já existentes
empresas oferecer garantias de sucesso e de empregabilidade. No caso de um novo projeto,
depois de implementado vier a fracassar, é importante haver alguém que regule, avalie as
causas desse insucesso e só depois é que poder-se-á dar ou não novas oportunidades a esses
empreendedores.
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