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: Didáxis – Cooperativa de Ensino de Riba de Ave
Circulo: Braga
Sessão: Escolar

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

A agricultura é um meio de subsistência do próprio país. Com esta medida pretendese que os produtores agrícolas contratando trabalhadores com menores custos.
O desenvolvimento destas empresas permite que a importação de produtos
alimentares diminua, pois uma maior quantidade destes produtos será produzida em Portugal,
aumentando assim o PIB proveniente desta área.
O fato de não importarmos os produtos agrícolas do exterior permite que os custos de
transporte destes seja menor e por isso o seu preço de mercado estará mais apelativo aos
consumidores, estes que nesta fase possuem crise, possuem pouco poder de compra.
O desenvolvimento destas empresas a longo prazo pode levar a que estas sejam
referências nacionais no ramo da exportação, e por isso trazerem um aumento do PIB o qual
será favorável para a situação económica do país.
O dinheiro que se paga aos desempregados que recebem fundo de desemprego
deixaria de ser aplicado, e estes passavam a receber um salário parcialmente pago.
Estas medidas podem ser implementadas só não na área da agricultura mas também
nas restantes áreas. Focamo-nos somente na agricultura porque os produtos alimentares
representam grande percentagem dos produtos importados do exterior.
Atualmente, cada vez se torna mais importante preparar os alunos para o mundo do trabalho,
por isso, seria importante a criação de uma disciplina nas escolas que preparasse os alunos
para o futuro.
Outro objetivo principal seria apoiar os alunos caso estes tenham ideias para colocar
em prática no futuro e ajudá-los na sua elaboração e implementação.
A disciplina também poderá ajudar os alunos, por exemplo, como se comportar numa
entrevista de trabalho, dar conselhos sobre o que se deve ou não dizer e também ajudar na
elaboração do seu currículo.
A implementação desta disciplina nas escolas seria muito importante, porque os
alunos não têm conhecimento sobre os procedimentos necessários para implementar projetos,
assim como a quem se dirigir na procura de auxílio. Para além disso, como não estão
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preparados para o mundo do trabalho, nomeadamente entrevistas, a disciplina desempenharia
um papel relevante na vida dos alunos para que estes possam enfrentar o mundo do trabalho.

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

1. Incentivar as empresas da área da agricultura a contratarem pessoas desempregadas para
trabalhar nestas. O incentivo parte do governo e baseia-se no pagamento de uma parte do
salário. Desta forma, a empresa poderá produzir mais, por menos dinheiro, tendo por isso uma
melhor sustentabilidade financeira

Implementação de uma disciplina nas escolas, para ajudar os alunos a prepararem-se para
o mundo do trabalho.

