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 Profissional de Moura
Círculo: Beja
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A crise instituída em Portugal a qual tem vindo a agravar dramaticamente os problemas
estruturais relacionados com a baixa produtividade e competitividade, provoca uma enorme
destruição do aparelho produtivo, bem como a inutilização de recursos materiais e a
“libertação” de recursos humanos, tornados desnecessários pela massiva destruição de
capital.
É esta situação que recomendamos as medidas a empreender que poderão exigir da parte do
Estado, novas estratégias, comportamentos e acções.
É imperativo que a aposta referente às medidas sejam iniciadas e implementadas na escola,
nomeadamente no ensino básico. Daí propormos tanto a criação da disciplina
"Empreendedorismo" como de "Economia Financeira", de modo a preparar os jovens para o
mundo do trabalho e até apoiar os mesmos na direção do seu percurso académico ou
profissional.

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

1. Criação de conteúdos programáticos em diferentes disciplinas direcionados para a
aquisição, por parte dos alunos, de competências como a proatividade, iniciativa, criatividade
ou capacidade para empreender.

2. Implementação da disciplina "Empreendedorismo" nas escolas, no ensino básico

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.

3. Implementação de uma disciplina de "Economia financeira" nas escolas, no ensino básico

