
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 de Tomás Cabreira 

Circulo: Faro 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Dividimos em 2 vertentes distintas de intervenção, a nossa proposta de medidas: (1) 

Sensibili-zação/mudança de mentalidades para a formação da autonomia juvenil, com 

o reforço da re-lação entre as escolas e as empresas,  para a promoção do 

empreendedorismo juvenil; (2) Criação/ampliação de novos nichos de mercado que 

dinamizem a modernização da econo-mia e a criação de emprego juvenil, com o 

impacto desejável na produção  de riqueza  e cres-cimento económico. (1) A 

promoção da iniciativa individual, em matéria de criação do empre-go, no contexto de 

Portugal,  deve passar pela prioritária necessidade de sensibilização, em regime de 

debate alargado, de todos os interessados, para o desenvolvimento precoce do 

empreendedorismo dos jovens. A ligação das empresas às escolas, com abordagem 

disciplinar transversal, bem como a articulação entre a actividade  empresarial e a 

vida académica  são os pontos que a nossa recomendação pretende abranger. (2) A 

proposta de ampliação do potencial do mercado na área das energias renováveis e a 

legalização da produção agrícola da cannabis parecem favoráveis à criação do 

emprego, em áreas de negócio que podem res-ponder às novas exigências do 

mercado no mundo  actual.  

 

 

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

 

1.  Promoção de actividades nas escolas de incentivo à prática do empreendedorismo 

juvenil. O desenvolvimento desta prática, do nosso ponto de vista, não implicará a 

existência de uma nova disciplina curricular, mas sim uma educação para a 
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autonomia individual e desenvolvi-mento do espírito empreendedor dos jovens 

(transversal  a todas as disciplinas) com a criação de um Forum de debate on line, 

participado pelos intervenientes directos. Espaço de abertura para uma visão actual 

do problema do emprego dos jovens, numa perspectiva de futuro. Sem a sobrecarga 

horária de uma nova disciplina que teria efeitos contrários ao desejável  (aumen-to da 

despesa para o Estado e cansaço para os alunos) a ligação das empresas às 

escolas, através de estágios, facilitaria a integração futura dos jovens alunos no 

mercado de trabalho.   

 

 

2. Ampliação da actividade empresarial na área das energias renováveis. Pelo seu 
carácter inovador ela daria lugar a uma criação intensificada de postos de trabalho, 
orientada para a colocação de quadros recém formados, em resposta directa  às 
exigências de uma economia verde requerida  a nível global . 

 

 

3. Legalização da produção agrícola da cannabis. Assumida como matéria prima ela 
poderá dar origem a uma nova gama de produtos diversificados (medicinais, 
terapêuticos,etc), aco-lher novas prespectivas de mercado nos sectores agrícola, 
industrial e comercial, favoráveis à criação do emprego juvenil.       

 


