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 Secundária de Oliveira do Hospital
Círculo: Coimbra
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Como sabemos, o setor primário é o grande motor da economia e, no nosso parecer, o seu
fortalecimento é muito importante para a diminuição do desemprego nos jovens. O nosso
país é rico em recursos naturais e, como tal, a criação de políticas no sentido de rejuvenescer
o setor primário e, consequentemente, explorar esses recursos é essencial, já que ao
revigorar áreas como a agricultura ou a pesca, por exemplo, aumentam as hipóteses de
investimento e ofertas de emprego, mas aumenta também a produção de bens para
exportação, uma mais-valia para a economia do nosso país no mercado internacional. Assim,
o apoio financeiro a investidores no setor, bem como vantagens burocráticas na
comercialização e exportação seriam um incentivo à produção de matérias-primas e à sua
exportação, pois estas encorajam o investimento neste setor, caminhando em direção à
sustentabilidade e auto-suficiência do nosso país. Segundo dados da PORDATA, em 1968
existiam 811.656 explorações agrícolas, quando em 2007 só existiam 275.083. Com a
sucessiva afluência da população para zonas urbanas, a área geográfica portuguesa disponível
para cultivo é muitas vezes esquecida, embora o clima seja favorável e o solo português
bastante fértil. A ZEE portuguesa tem mais de 327 mil quilómetros quadrados, o que dá
margem ao investimento na pesca. Porquê desperdiçar os recursos que o nosso país oferece?
Tal como é importante favorecer o setor primário, é também uma prioridade criar postos de
trabalho noutras áreas. Se Portugal proporcionar vantagens a nível fiscal e facilitar a
burocracia a empresas estrangeiras, estas poderão mais facilmente fixar-se no nosso país,
resultando daí uma maior oferta de emprego com a criação de novos postos de trabalho.
Por último, existem empresas noutros países com défice de especialistas em diversas áreas e,
sendo assim, seria importante criar parcerias internacionais que permitissem aos jovens
portugueses uma colocação nessas empresas. Para apoiar estas parcerias, seria
disponibilizado um fundo de capitais no sentido de auxiliar estes emigrantes a começar a vida
noutro país de uma maneira mais estável. Deste modo, seriam colmatadas as dificuldades de
emprego no nosso país, permitindo novas oportunidades e experiências de vida a estes jovens
e fazendo-os encarar o emprego de forma global.

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.

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

1. Apoio financeiro a novos investidores no sector primário e facilidades burocráticas na
comercialização e exportação de matérias-primas.

2. Implementação de políticas económicas atractivas para promover a deslocação de
empresas estrangeiras para Portugal, tendo em vista o recrutamento de jovens portugueses.

3. Criação de parcerias internacionais tendo em vista a colocação de jovens portugueses em
instituição/empresas estrangeiras.

