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Identificação da Escola:Escola Profissional Agostinho Roseta
Círculo: Castelo Branco
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

As pessoas vencedoras não são aqueles que nunca falham, são aquelas que nunca desistem.
•
Os Jovens são o nosso FUTURO, por isso devem ter oportunidades na sua formação e
desenvolvimento cultural.
•
Devem ser criadas medidas empreendedoras, para a criação e desenvolvimento da
formação profissional.
•
Bons profissionais são sinónimo de um maior desenvolvimento da Economia.
•
Criar novos postos de trabalho, novas empresas e meios para que os jovens
empreendedores possam evoluir.
Empreendedorismo:
Empreendedorismo significa criar empresas ou novos produtos; agregar valor; identificar
oportunidades e transformá-las num negócio lucrativo. O empreendedorismo é essencial nas
sociedades, pois é com ele que as empresas conseguem inovar, preocupando-se em
transformar conhecimento em novos produtos, e excedendo as expectativas dos clientes.
Os principais objetivos do empreendedorismo são: a Realização Pessoal dos trabalhadores; a
elevada Contribuição à Sociedade; a Independência Económica e o Lucro.
O comércio on-line, novas formas de trabalho, a linguagem das novas tecnologias, entre
outros fatores, são pressupostos essenciais para a base do Empreendedorismo.
Profissões Perdidas:
As profissões consideradas “perdidas” são aquelas que, antigamente, eram conhecidas com
uma “arte do saber fazer”, indispensáveis ao desenvolvimento de uma sociedade e da sua
população. No entanto, devido ao desenvolvimento industrial, muitas delas desapareceram e
foram sendo esquecidas. Alguns exemplos, destas profissões perdidas são: sapateiros,
costureiras, carpinteiros, …
Uma forma de fazer reaparecer e conseguir lucrar com estas profissões, é aplicá-las em
empresas cuja base seja o empreendedorismo, utilizando como estratégias:
- Criação de um espaço: arranjar um espaço disponível e nas condições necessárias, para criar
um espaço capaz de corresponder às necessidades da empresa e da profissão em se vai
apostar.
- Publicidade: após a preparação de todos os processos necessários à criação da empresa,
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investir em publicidade para chamar e incentivar o interesse das pessoas.
- Saber fazer e ensinar a fazer: em relação aos funcionários, numa fase inicial seria importante
procurar pessoas, devidamente qualificadas na área em questão. Numa segunda fase, serão
os funcionários mais antigos a formar, através do Know-how os novos funcionários.
Igualdade:
A igualdade entre os sexos é um conceito que define a procura da igualdade entre o sexo
feminino e o sexo masculino.
Diversos organismos internacionais definiram igualdade entre os sexos como um princípio
básico dos direitos humanos.
A igualdade entre os géneros também é uma das metas das Nações Unidas, que defende que
“uma sociedade na qual as mulheres não possuem direitos iguais aos homens, nunca poderá
conseguir atingir o desenvolvimento de maneira sustentável."
.

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

1. Criação de empresas inovadoras tendo como base o empreendedorismo.

2. Investir em "profissões perdidas" de uma forma original e inovadora.

3. Promover a igualdade no trabalho, tanto para os homens como para as mulheres.

