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 Básica dos 2º e 3º Ciclos de Marco de Canaveses
Circulo: Porto
Sessão: Básico

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

Nós, os jovens, queremos participar na vida política e no progresso do nosso País, queremos
contribuir para a melhoria da nossa sociedade de forma a garantirmos um futuro melhor.
O nosso Projecto de Recomendação baseia-se, por isso, na criação de uma carreira
profissional efectiva para todos os trabalhadores de actividades de produção directa: os
agricultores, os pescadores e os criadores de gado.
Defendemos a valorização do que é nosso: na agricultura, na pesca e na pecuária.
•
Por que não incentivar a agricultura e a criação de gado num País que tem todas as
condições naturais para o fazer?
•
Por que não relançar a vocação marítima nacional, incentivando, pelo Estado, à
criação de uma frota pesqueira concorrencial, capaz de se afirmar perante os parceiros
europeus e em particular face a Espanha?
Quantas terras estão por explorar, apesar da crise, do desemprego e do crescimento das
situações de dependência face ao Estado, via Segurança Social, e à Sociedade Civil
Organizada? E quantas pessoas subvencionadas não estão a contribuir com a sua força de
trabalho para o desenvolvimento do País?
Talvez seja tempo de se repensarem os mecanismos de apoio a pessoas declaradas como
necessitadas. Referimo-nos em particular ao Rendimento Social de Inserção.
Com um programa adequado é possível rentabilizar e profissionalizar os activos que não têm
integração laboral. E que programa? O seu desenvolvimento obedecerá as três linhas de
actuação:
•
O trabalho efectivo, a ocupar a maior para da força disponível, cerca de setenta por
cento.
•
A formação profissional diversificada de acordo com os níveis de escolaridade da
força de trabalho.
•

A investigação aplicada em parceria com as instituições de ensino superior.

A concretização do que aqui se propõe implica uma absoluta participação do Estado. Como?
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•

Pela criação dos necessários mecanismos legais.

•
Pela reestruturação das políticas até aqui seguidas, em conformidade com as que
defendemos.
•

Pela colocação do saber produzido nas instituições de ensino superior ao serviço do

desenvolvimento. É necessário que se desenvolva mais a investigação aplicada à produção.

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

1. Promover, tendo por critério a empregabilidade, uma carreira pública para o sector da
produção directa: agricultura, criação de gado e pesca.

2. Difundir no estrangeiro, pela acção dos organismos estaduais, os Produtos Portugueses
identificados com o “rótulo” de excelência.

3. Criar um programa específico de financiamento à investigação aplicada no sector de
produção directa.

