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Identificação da Escola:Escola Profissional Agrícola Quinta da Lageosa
Círculo: Castelo Branco
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

No atual contexto de crise que tem marcado o nosso quotidiano, o cenário do desemprego
apresenta-se como uma realidade que, embora afete a população em geral, tem uma
particular incidência nos jovens, cuja elevada percentagem desemprego já atinge os 39%. Por
outro lado, a taxa de dependência dos jovens tem vindo a aumentar exponencialmente.
Quando reflectimos sobre estes números, somos obrigados a admitir que o futuro de todos os
que estamos presentes neste plenário se torna incerto e difícil de definir.
A inversão desta situação, tem de passar pela aposta nos jovens deste país. São eles que com
a sua capacidade de luta e de conquista tem a força necessária para potencializar o
desenvolvimento do país e da sua economia.
Certos de que com maior e melhor distribuição de riqueza poderemos construir um futuro
melhor, consideramos que é fundamental investir na educação e no potencial de energia
criativa dos jovens, na sua disponibilidade e na sua capacidade para sonhar.
A retoma do desenvolvimento económico sustentável implica a criação de medidas que
impulsionem e apoiem a criação de novas empresas e de novos postos de trabalho para os
nossos jovens. Desta forma, é crucial a criação de medidas que preservem o capital humano
qualificado e que incentivem o empreendedorismo jovem e o autoemprego.
A aposta no desenvolvimento e revitalização do tecido empresarial do sector primário, sem
dúvida o sector mais importante e menos desenvolvido em Portugal e bastante deficitário em
sangue jovem e empreendedor, poderá ser uma alternativa ao desemprego jovem.
Pelo exposto, a Escola profissional Agrícola Quinta da Lageosa propõe as seguintes medidas:

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

1. Criação de legislação flexível que permita, às grandes superfícies, colocar no mercado
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produtos de origem portuguesa. Estas leis serão aplicadas a jovens cuja formação seja feita no
âmbito de uma especialização de produção de bens de primeira necessidade, uma vez, que
essa especialização e produção não satisfaz as necessidades do pais, o que nos obriga a
importar uma grande percentagem desses produtos.

2. Criação de cursos singulares em escolas específicas para a especialização de jovens que
queiram investir em produtos que em Portugal são de qualidade única. A potencialização dos
jovens nesse sentido; a possibilidade de se qualificarem e de adquirirem competências que os
capacite para a elaboração de projectos empreendedores, iria conduzir à criação de postos de
trabalho e à produção de produtos mais competitivos em termos de qualidade.

3. Restruturação dos bancos-terra dirigidos, preferencialmente, aos jovens que teriam acesso
a bonificação fiscal nas tributações a pagar facilitando, assim, a sua aquisição e a
potencialização destes bancos-terra.

