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Identificação da Escola: Escola Secundária da Ribeira Grande (cód. GEPE: 25010701)
Circulo: Açores
Sessão: Secundário

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

Dadas as dificuldades estruturais e conjunturais que o nosso país atravessa nos dias que
correm, os cidadãos portugueses, e em especial os jovens, têm tido muitas dificuldades em
arranjar emprego. A promoção e a valorização do emprego deverá ser uma prioridade
nacional, devendo ser implementada pelos mais diversos sectores da sociedade portuguesa.
Minimizar a crise que o país atravessa está, também, nas mãos dos futuros jovens. Assim
a defesa de um futuro melhor para cada um dos cidadãos passa pela valorização das suas
origens e do potencial da sua região e, indubitavelmente, pela valorização do talento e das
capacidades intrínsecas de cada cidadão, por forma a criarem-se sinergias para a realização
desta tarefa complexa. Além disso, tem-se assistido a uma crescente emigração de muitos
portugueses como forma de se tentar resolver o problema da falta de empregabilidade e pela
busca de melhores condições de vida.
Contudo, esse fenómeno já aparenta tornar-se excessivo, podendo vir a ser um grande
problema de sustentabilidade e estabilidade geracional, social, económica, etc., estando os
portugueses a abandonar um país a que eles pertence. Deste modo, as medidas propostas, de
acordo com o tema colocado, são as seguintes:

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

1.

Identificar e valorizar as potencialidades locais ou regionais, sendo gerados diversos

empregos, através da produção local de bens e serviços para consumo local, quer para
exportação, com vista à promoção de uma economia viável e autossustentável a médio/longo
prazo. Essa identificação e ponderação seriam feitas através da criação de grupos de trabalho
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e de debates, com a intervenção de vários setores da sociedade: governantes, autarquias
locais, empresas, etc.. Portugal, e os Açores em particular, possuem um bom clima,
abundância de água e grandes belezas naturais. Por exemplo: importamos grandes
quantidades de produtos hortofrutícolas, sem aparente necessidade; poderíamos apostar
mais e melhor em outras valências de turismo; poderíamos usar mais materiais de construção
produzidos localmente (casas de madeira, por ex.), etc.

2. Valorização e identificação, mais eficaz, do potencial humano existente, relativamente à
formação técnico e científica, formação superior, experiência profissional, talentos e
competências em variadas áreas, no sentido de se colocar essas pessoas a trabalhar, em áreas
que, claramente, poderiam desenvolver o nosso país, de modo a criar-se uma sociedade, mais
evoluída, mais eficiente e mais resiliente. Potenciando-se, assim, a criação de ainda mais
empregos. Por exemplo: empresas dedicadas à adoção de estratégias de redução de custos
desnecessários ou de desperdícios, nas famílias, nas empresas, etc.

3. Adoção de formas de economia “complementares” de transação de produtos e/ou de
pagamento de serviços prestados, como por exemplo o sistema de troca diretas ou a
prestação de serviços, como formas de pagamento. Esta medida pretende ser englobadora,
podendo levar a um aumento dos postos trabalhos, que por sua vez proporcionaria uma
maior dinamização da economia e melhor gestão do dinheiro disponível, que é cada vez
menor. A medida acima proposta proporciona uma maior poupança, menor desperdício de
materiais e de bens de consumo, maior sustentabilidade e menor dependência do exterior. A
“moeda” poderia servir, essencialmente, para pagamentos que não se poderiam fazer d
e outra forma. É preferível receber algo essencial em troca, do que cair no desemprego, que
por vezes é irreversível.

