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Identificação da Escola: Externato Paulo VI
Círculo: Porto
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Medida 1 - A escola hoje deve apostar na articulação entre a vertente teórica e a vertente
prática. Assim, propomos que o modelo das escolas profissionais, isto é, que a existência de
estágios profissionais não remunerados nas empresas, sujeitos a avaliação, seja transposto
para todo o ensino secundário e superior, promovendo a diferenciação de experiências a nível
de estágios em empresas nacionais e, sobretudo ao nível universitário, em empresas
internacionais, criando um programa europeu de troca de estagiários entre instituições do
ensino superior. Deste modo, pretendemos a criação de estágios práticos em todos os cursos
dos ensinos secundário e universitário, repartidos pelos anos de duração dos mesmos e com
um peso muito considerável na avaliação final.
De notar, que a matriz do estágio no ensino secundário se centra na integração em empresas
diversas na área frequentada pelo aluno, procurando que este escolha de forma mais lúcida e
esclarecida o seu futuro profissional, e a matriz do estágio no ensino universitário se foca na
integração de equipas de trabalho e de projetos diversos, tendo como objetivo o
desenvolvimento de competências profissionais especializadas.
Com isto, ganha-se conhecimento e saber-fazer, sendo esta familiaridade com o mercado de
trabalho uma mais-valia para a capacidade dos jovens integrarem com sucesso uma empresa
ou até, e preferencialmente, conceberem as bases para autonomamente criarem o seu
próprio negocio. Na verdade, encaramos as instituições de ensino superior como
“incubadoras de empresas”, procurando que sejam capazes de promover e orientar o
empreendedorismo jovem e que as empresas criadas neste âmbito suportem outros estágios
dessa mesma instituição, mantendo, deste modo, o vínculo com esta.
Medida 2 - Portugal é um país marcadamente rural e com uma forte vocação marítima. Assim,
e dado que nos últimos anos o mercado empresarial português se tem centrado no setor dos
serviços, nós propomos uma mudança de paradigma e que Portugal se volte para o setor
primário, aproveitando o grande potencial dos recursos endógenos e para os setores
industriais de ponta, aproveitando a mão de obra especializada existente em Portugal. É
pertinente referir que há vários programas comunitários que apoiam estas iniciativas.
Assim, propomos a criação de um organismo que promova a divulgação destes quatro eixos
fundamentais junto dos jovens, organizando ações de divulgação e de formação em escolas e
universidades, criando um site interativo para troca de informação entre entidades ligadas a
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estas áreas, empresários e jovens e fomentando serviços de consultadoria em Juntas de
Freguesia e Câmaras Municipais.
Com tudo isto, acreditamos estar a promover o auto-emprego nos setores da agricultura e
das pescas, um maior aproveitamento das indústrias já existentes a nível regional/local, a
aposta em empresas inovadoras e tecnicamente muito especializadas.
Medida 3 - Esta plataforma permitirá que os jovens que procuram emprego esclareçam a
capacidade de absorção do mercado laboral relativamente à sua área de interesse e que os
empresários adquiram novas ideias e novos conhecimentos.
A formação contínua possibilitará que os jovens atualizem e diversifiquem as suas
competências e que os empresários nacionais, contactando com os jovens e com empresários
estrangeiros, adquiram novos princípios de gestão, conhecendo as mais recentes
investigações e inovações realizadas na sua área de laboração.
De forma a estimular a atividade e a eficácia desta plataforma, propomos ainda que as
empresas nacionais e internacionais que promovam a criação de emprego através desta
plataforma beneficiem da redução do IRC.
A criação destes benefícios fiscais permitirá atrair “investimento de qualidade” para o nosso
país, que é condição essencial para o crescimento económico português e para a consequente
redução dos défices de produtividade da nossa economia. Por exemplo, o investimento de
empresas estrangeiras em Portugal permitirá a dinamização de diversos setores de atividade
económica e a sua instalação contribuirá para uma maior fixação de capitais em território
nacional.

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

1. Reestruturar o atual modelo de formação secundária e universitária, adaptando-o ao
presente mercado de trabalho, apostando na componente prática, na inserção na vida ativa
laboral e na vertente empreendedora.

2. Criação de um organismo que promova o auto-emprego, através do reforço do
empreendedorismo, valorizando medidas em 4 eixos fundamentais: agricultura, pescas, base
regional/local e inovação.

3. Criação de uma plataforma virtual de acesso livre e que proporcione um maior leque de
contactos com empresas nacionais e internacionais de ramos diversos, promovendo a ligação
entre candidatos jovens e empregadores, entre empregadores nacionais e internacionais e a
formação contínua dos jovens e dos empresários nacionais.

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.

