Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Secundária Públia Hortênsia de Castro
Circulo: Évora
Sessão: Secundário

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

As medidas visam a especialização dos estudantes, que não pretandam prosseguir os estudos,
em actividades a desenvolver nos sectores primário e secundário . Ocorreriam então Sessões
de Esclarecimento para os estudantes a fim de lhes mostrar pontos em comum entre vários
cursos, dar a conhecer o papel das entidades e das empresas nos sectores em questão e
quais os seus objetivos. Torna-se, assim, um meio para impulsionar a economia visto o
crescimento da produtividade interna depender do aumento da produtividade nos sectores
primários e secundário.
Também têm por objectivo facilitar e incentivar as empresas a apostar nos recursos
portugueses para que não necessitem de importar matérias-primas, até ao momento, não
devidamente exploradas em Portugal. Tornando-se, assim,as actividades e os proveitos da sua
realização altamente aliciantes para todos os envolvidos. Seria, sem dúvida um meio de
impulsionar fortemente a economia.
Por último, visam proporcionar a hipótese aos estudantes de desenvolverem o seu lado
solidário e, ao mesmo tempo, as suas capacidades técnicas, adquirindo experiência na sua
área durante o trabalho prestado na entidade. No final do trabalho os voluntários teriam
competências para desenvolver uma actividade ou concorrer a propostas de trabalho, tendo
em vista a obtenção de um emprego remunerado.

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. . Criação de um nível intermédio de ensino, com forte ligação ao mundo empresarial, para

todos aqueles que não pretendessem seguir os estudos no ensino superior que visasse a
especialização em áreas dos sectores primário e secundário, garantido aos jovens a aquisição
de competências para desenvolver efectivamente uma actividade profissional.

2. Incentivar fiscalmente as empresas a produzir e a empregar jovens oriundos deste tipo de
ensino, tendo como objectivo apostar na produção de produtos nacionais de qualidade
promovendo, assim, o incremento da produção e da transformação.

3. Realizar parcerias entre as universidades e as entidades empregadoras para que os
estudantes, após a licenciatura, adquiram experiência imediata através de voluntariado. No
fim do voluntariado, as empresas que empregassem jovens voluntários, teriam beneficios
fiscais.

