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 EB 2,3 de Briteiros
Círculo: Braga
Sessão: Distrital

Projeto de Recomendação:

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

O país está deficitário nas principais áreas de exploração agrícola e sofreu um recuo de quase
meio milhão de hectares de território para a prática agrícola. Além disso, segundo o Censos
de 2009, a idade média dos agricultores subiu 4 anos e metade dos agricultores tem mais de
65 anos. Sendo a emigração essencialmente jovem por falta de oportunidades em Portugal, a
atribuição (em regime de cooperativa) de áreas abandonadas/sem cultivo seria uma boa
forma de incentivar o crescimento económico.
Por outro lado a redução da despesa também é um factor importante para ultrapassar a crise,
assim, a obrigatoriedade de uso de software livre nos organismos do estado permitiria a
redução de gastos com a compra, manutenção e pagamento de licença de softwares
proprietários, ou de código fechado. Considerando que a utilização de software livre isenta os
seus utilizadores do pagamento da licença e que a distribuição de tais programas é gratuita,
será considerável a redução de gastos para este fim em médio e longo prazo.
Também ao nível do crescimento económico não podemos descurar a importância das PME´s.
O pagamento a empresas que fornecem serviços/produtos aos organismos da administração,
pode ser um dos meios de dar a um conjunto vasto de empresas a liquidez necessária para a
sobrevivência e posteriormente alguma alavancagem. De qualquer forma, travaríamos uma
percentagem de falências e consequente desemprego.

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

1. Criação de incentivos a jovens agricultores através da atribuição (em regime de
cooperativa) de áreas abandonadas/sem cultivo.

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.

2. Obrigatoriedade dos organismos do estado utilizarem, prioritariamente software livre. A
isenção da prioridade só deverá acontecer na ausência ou na ineficiência de programas com
código aberto, devidamente comprovada por técnicos especialistas.

3. Contração de um empréstimo público para pagamento de todas as dívidas do estado a
fornecedores/ Utilização de tranche para capitalização da banca não utilizada.

