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

Identificação da Escola:Escola Básica de Penafiel Sudeste
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Portugal vive assolado pela crise que se instalou de forma contundente neste país europeu e
que atinge todas as classes sociais em especial os mais desfavorecidos.
Quer políticos quer população em geral têm enveredado esforços para ultrapassar estes
momentos mais conturbados e apostar no setor primário, em especial na agricultura, é de
certeza promover o suscesso das gerações futuras que anseiam por um futuro melhor. Voltar
a trabalhar a terra, produzindo em grande escala, escoando os produtos de forma lucrativa e
criando mais postos de trabalho, ajudará a ultrapassar a crise.
Urge a Portugal acreditar que o contributo dos mais novos ajudará a cumprir-se esta nação
outrora tão rica e que ainda pode ser grande.

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

1. Apostar na agricultura é uma forma de autossustentarmo-nos: vendendo os produtos a
instituições locais e exportando o excesso para os estrangeuiro. As autarquias em parceria
com os centros de emprego e cooperativas agrícolas poderão apostar nas hortas solidárias ou
na exploração de outros terrenos agrícolas para produção em maior escala, na
comercialização destes produtos no espaço concelhio, aproveitando o excedente para
empresas de conserva e congelados.
A aplicação desta medida, dando os primeiros passos a nível local, alastrar-se-á ao todo
nacional, através da concertação entre o financiamento do projeto pelas autarquias, o
recrutamento de trabalhadores pelos centros de emprego, a determinação de produtos a
cultivar e escoamento de produtos pelas cooperativas agrícolas.
A parceria com empresas de conserva e congelados contribuirá para a procura de novos
mercados. Cabe ao Ministério da Agricultura apresentar às autarquias dados concretos sobre
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os produtos importados e cuja produção pode ser assegurada pelo país, determinando
igualmente as regiões de cultivo por produto. Diminuir os impostos para os produtos
nacionais, com o intuito de aumentar o comércio interno e diminuir a importação de produtos
estrangeiros, incentivando a produção e consumo de produtos nacionais, ajudará na
sedimentação deste projeto. Os elevados padrões impostos pela União Europeia no que diz
respeito às características dos produtos, métodos de conservação e comercialização traduziuse no encarecimento e no desaproveitamento dos nossos produtos. Neste sentido, propomos
que estas condições de mercado impostas apenas se apliquem à importação/exportação de
produtos, permitindo que no comércio interno de cada país se mantenham as regras
existentes anteriormente, medida esta que baixaria automaticamente o preço dos produtos
para o consumidor e o lucro para o agricultor. Ainda neste âmbito, promover ao nível das
autarquias o mercado concelhio para os produtos locais, o fornecimento dos produtos
agrícolas para as diversas instituições locais, evitando intermediários e aproveitando a
qualidade dos produtos frescos.
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