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 no s espaços previstos.

Identificação da Escola:Escola Básica e Secundária de Valença
Círculo: Viana do Castelo
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação :

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

Medida 1
Nos tempos que correm, muitos são aqueles que aconselham os trabalhadores a criarem a
sua própria empresa. Portugal tem sido exemplo de muitos jovens que, aliando o espírito
empreendedor e a ambição, têm singrado no mercado de trabalho graças a empresas que
eles próprios criaram. Talvez seja então o momento certo, de incutir desde cedo aos jovens
estudantes, noções de gestão e empreendedorismo para que deste modo possam iniciar os
seus projectos futuros da forma mais correcta e coerente.

Medida 2
Esta medida tem por objectivo não só empregar recém-licenciados e técnicos de várias áreas
profissionais, como também enaltecer aquilo que o nosso país tem de melhor para oferecer a
nível de bens regionais. Pretende-se deste modo criar cooperativas que possuam profissionais
do sector da agricultura, da química, das tecnologias, etc., para que no conjunto possam
vender ao público produtos que primem não só pela alta qualidade gustativa como também
pela qualidade visual. É uma medida que implica investimento, mas não é demais lembrar que
o investimento conduz ao crescimento económico.

Medida 3
Quantas vezes um jovem, que está à procura do seu primeiro emprego ouve a frase “Não tem
experiência!”? Com esta medida pretende-se que este episódio tão comum não se repita
mais. Se os alunos ao longo da sua preparação forem passando por inúmeras experiências
profissionais, quando chegarem ao mundo laboral sentir-se-ão melhor preparados para
desempenharem as suas tarefas, serão trabalhadores mais eficazes e alcançarão os requisitos
pretendidos pelos empregadores.

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 no s espaços previstos.

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

1. Criação do clube “Forma a tua empresa”, nas escolas secundárias, tendo como finalidade
incutir nos alunos um espírito de gestão e empreendedorismo.

2. Criação de cooperativas agrícolas com recém-licenciados, tendo por finalidade a produção
de produtos com matérias-primas regionais.

3. Implementação de um ensino mais prático, quer a nível dos cursos profissionais quer a
nível do ensino politécnico.

