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 de Coruche
Círculo: Santarém
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Como referiu o Senhor Presidente da República: "O futuro da economia portuguesa depende
em grande medida do empreendedorismo e da atividade empresarial dos jovens.", cujas
bases lhes são proporcionadas nos estabelecimentos de ensino.
Os atuais sistemas de ensino básico e secundário, profissional e universitário carecem, alguns,
de uma vertente mais prática dificultando aos jovens a entrada no mercado de trabalho. Para
isso é necessário a aquisição de capacidades quer ao nível do conhecimento quer ao nível da
aplicação do mesmo, onde a ligação escola empresa assume um papel fundamental ao
integrar e preparar os jovens para o mundo laboral. Após a formação do aluno, a empresa
com a qual colaborara, admitiria ou não o jovem consoante o seu desempenho, aumentando
assim as perspetivas de empregabilidade, o que em simultâneo o motivará a empenhar-se
mais na aquisição e prática do conhecimento.
Numa outra perspetiva, a escola deverá proporcionar ao aluno as ferramentas necessárias
para a criação do seu próprio emprego. Os currículos deveriam incluir áreas do saber como,
por exemplo, no âmbito da criação e desenvolvimento de projetos, gestão de recursos ( quer
materiais, quer humanos), monotorização e avaliação. A construção de um projeto dando
origem a uma nova empresa apresenta-se como uma solução para a empregabilidade dos
jovens. Além da criação de vários postos de trabalho, esta medida permite também a
dinamização da economia nacional, apostando-se igualmente no mercado internacional.
No que diz respeito à criação de novas empresas é necessário que se apresentem projetos
sólidos, o que requer grande pesquisa por parte dos jovens. É essencial que se promovam
concursos relativos à criação de novos projetos e desta forma assegura-se a qualidade das
empresas.
A escolha do projeto aquando da criação da empresa deve ter em conta os recursos
disponíveis no país. A subvalorização de determinados setores da atividade económica está a
abrir um buraco na economia portuguesa, o que obriga à importação de determinados bens
que podiam ser produzidos internamente, caso houvesse uma maior exploração dos recursos
endógenos. Este projetos devem ser inovadores, tecnologicamente avançados e com a
preocupação de acrescentar valor.

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.

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

1. Ajustar os sistemas de ensino básico e secundário, profissional e universitário a uma
vertente mais prática de forma a facilitar a transição ensino trabalho.

2. Apoiar e incentivar os jovens na criação do seu próprio emprego, formando novas
empresas, promovendo assim o empreendedorismo.

3. Incentivar a exploração dos recursos endógenos das diferentes regiões do país.

