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:Colégio de São Teotónio
Círculo: Coimbra
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Com as medidas propostas pretende-se gerar emprego tanto para os jovens com formação
superior, como para os que possuem formação profissional.

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

1. Incubadoras de Empresas
Deveria haver uma incubadora de empresas em cada universidade/politécnico, uma vez que é
no ensino superior que se faz a maior parte do trabalho de investigação. Deste modo, as
incubadoras procurariam projetos interessantes, tentariam relacioná-los entre si e, a partir
daí, poderiam então dar as ajudas necessárias para que se concretizassem em projetos
empresariais viáveis, apoiando relativamente ao espaço e aos serviços para se lançarem.
Poderiam, também, implementar o microcrédito, emprestando pequenas quantidades de
dinheiro com baixos juros. Assim, haveria mais possibilidade para se formarem empresas, as
quais viriam a necessitar de técnicos específicos, gerando emprego.

2. Base europeia de dados de Empresas (áreas de negócio/objetivos)
Poderia existir uma página na internet, onde as empresas colocariam os seus objetivos a curto
e médio prazo que facilitasse a comunicação entre empresas de áreas relacionadas e que
permitisse aos investigadores encontrar empresas potencialmente interessadas nas
tecnologias que estudam e procuram desenvolver. Assim poderiam oferecer os seus serviços
e apresentar os seus projetos, os quais, infelizmente, muitas vezes ”ficam na gaveta”.
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3. Formação profissional
Hoje em dia, as pessoas com cursos profissionais são um pouco desvalorizadas. Estes foram
criados para quem tem mais apetência para trabalhos práticos e, no entanto, em muitos
casos, os alunos desses cursos têm dificuldade na obtenção de materiais para poderem
começar a praticar. Temos de valorizar mais estes cursos para termos técnicos de qualidade.

