
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 Augusto Cabrita - Barreiro 

Circulo:  - Setúbal 

Sessão: Ensino Secundá 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Com a recessão económica torna-se muito difícil para a faixa etária dos 16-20 encontrar um 

emprego. Estes jovens estão a perder a esperança no futuro e se o País não corresponder, 

toda ela se perderá! Com a aprovação do Tratado de Lisboa é nitido que não foram 

alcançados os objectivos previstos! Comemora-se este ano, 50 anos que a escolaridade 

obrigatoria passou a vigorar em Portugal. Neste contexto, embora os alunos passem mais 

tempo na escola, alguns estudos referem que os melhores alunos encontram-se no ensino 

particular ou privado. 

 

 

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

 

1. Criação de um ensino profissional (secundário e superior) realístico. Fazer um 

levantamento responsável sobre os cursos existentes e criar as condições técnicas e 

específicas (estágios) que suportem a competência profissionalização dos formandos, e que 

se articule essa oferta com real empregabilidade do tecido empresarial 

local/regional/nacional/europeu. 

 

 

2. Com uma melhor racionalização do ensino profissional (referido no ponto atrás), os nossos 

profissionais poderiam ter resposta noutros paises da EU à falta de emprego a nivel nacional. 

Neste contexto, o Tratado de Lisboa deveria ser mais operacional ou operante. 
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3. O ME deveria proceder ao levantamento dos factores relevantes, inerentes ao processo 

ensino-aprendizagem aplicado nas diferentes escolas, que permitem que o ensino particular 

obtenha melhores resultados ao nivel do sucesso dos alunos, considerando os resultados 

divulgados nos rankings .  

 


