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: Agrupamento de Escolas de Vagos - Escola Secundária de Vagos
Circulo: Aveiro
Sessão: Escolar

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

Face à atual situação económica e financeira na qual o país se encontra mergulhado, tem-se
observado uma crescente dificuldade na obtenção de emprego. O problema está a afetar a
geração dos nossos pais e parece teimar em comprometer o nosso próprio futuro. Afinal,
andamos a estudar para quê? Estaremos condenados a fazermos coisas que nada têm a ver
com a preparação que estamos a efetuar com tantos sacrifícios? Estaremos a preparar-nos
para uma ocupação indesejável: "ser desempregado"? O nosso destino será emigrar? Nós
achamos que não. Se nos perguntam: "Que futuro?", nós afirmamos: "O futuro que
construirmos…no presente!"

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

1. Criar um programa integrado de educação/formação, destinado a todos os alunos

portugueses, a partir do 9º ano, tendo em vista a transformação das diversas áreas do saber
em ideias empresariais de ponta. Este programa, determinado pelas reais necessidades do
tecido económico e social nacional e internacional, seria concebido e supervisionado pelo
Estado e pelas empresas e passaria pela criação de uma laboratório/oficina de
“empreendedorismo”, onde todo o processo de conceção, financiamento e implementação
de empresas fosse ensinado e ensaiado.

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. Reabilitar as profissões técnicas, apostando no incremento do ensino profissional, na
criação de estágios e na valorização social dessas profissões.

3. Criar vagas nas empresas para alunos com formação técnica e universitária poderem
estagiar. O estágio serviria para adquirir experiência para trabalhar, nessas ou noutras
empresas, e desenvolver ideias para começar o seu próprio negócio.

