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 Porto de Mós
Circulo: Leiria
Sessão: Escolar

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

O abandono dos terrenos agrícolas e do aproveitamento agroflorestal leva a problemas
ecológicos como o excesso de massa combustível, os possíveis incêndiose a consequente
erosão, riscos de inundações e de eutrofização das linhas de água.
Habitando nós um parque natural podemos utilizar as suas potencialidades para a criação de
riqueza, como a vertente turística, dos percursos pedestres, o aproveitamento da riqueza
subterrânea e da sua flora e fauna únicas.
A ocupação dos espaços agrícolas devolutos é uma forma de defesa e preservação da
agricultura, sector de atividade em declínio, o que leva, cada vez mais, a um menor contributo
para o P.I.B.

Também as P.M.E necessitam de apoios para se modernizarem, já que são as principais do
nosso tecido empresarial. São necessários apoios à criação de novas P.M.E e espírito
empreendedor, além de vir a dar oportunidade de emprego à nossa massa crítica jovem.

O sector terciário, em especial o comércio, necessita de modernização e de aproveitar as
novas tecnologias e novos modos de venda e publicitação, bem como as potencialidades da
agricultura regional e nacional

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

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.

1. Sendo a agricultura um ramo económico em grande expansão, no que se refere a culturas

originais como ervas aromáticas, fungos e outros produtos, será importante permitir o
aproveitamento de terrenos abandonados ou devolutos a novos agricultores. Criando assim
mais postos de trabalho e criação de riqueza.

2. Dar apoios à criação de empresas, com microcréditos, de modo a criar empregos para
jovens e fazendo uso das novas tecnologias, da robótica, nanotecnologia e afins. Permitindo,
assim, que os recém-licenciados tenham mais oportunidades de emprego.

3. Criar oportunidades de comércio de produtos regionais e nacionais, produzidos ou
transformados por produtores locais e que estes se façam também online, utilizando as
potencialidades da internet.

