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.

Identificação da Escola: Escola Secundária Marques de Castilho
Círculo: Aveiro
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Relativamente à primeira medida, a informação resultante desses estudos seria fundamental
para o caminho que se propõem seguir quer os alunos, quer o Ministério da Educação, quer
as Universidades. É fundamental adequar a oferta da formação às necessidades do mundo do
trabalho e acima de tudo apetrechar os jovens com competências que lhes permitam ter uma
grande capacidade de adaptação à mudança, uma vez que no mundo atual existe uma grande
probabilidade dos jovens virem a ter vários empregos e até profissões ao longo da sua vida.
A segunda medida visa apelar e desenvolver o espirito criativo e empreendedor dos jovens,
fomentando assim o desejo destes virem a criar o seu próprio emprego ou a serem
empreendedores e inovadores nas empresas onde trabalhem.
Quanto à última medida, o Estado em parceria com o Fundo Social Europeu deve ajudar na
obtenção de financiamento, na orientação sobre questões jurídicas, no apoio à
internacionalização das empresas, na criação de espaços de negócio entre outros. Os
empresários e as empresas por eles constituídas são fundamentais já que estas pequenas
empresas – que frequentemente empregam menos de 10 pessoas – representam 99 % de
todas as empresas da UE e são responsáveis pela criação de dois empregos em cada três no
sector privado.

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

1. Realização de estudos, por parte de entidades credenciadas, acerca das áreas/empregos
mais promissores para os próximos 15 anos, na Europa e no Mundo, assim como a respetiva
divulgação.

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.

2. Criação e implementação da área de empreendedorismo, a qual seria transversal a todo o
ensino secundário.

3. Uma forte diminuição da carga fiscal e efetivos mecanismos de apoio aos jovens
empresários em início de atividade.

