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Identificação da Escola:Escola Profissional Amar Terra Verde - Amares
Círculo: Braga
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Portugal vive num contexto socioeconómico frágil e necessita de formas de criação de
emprego, principalmente para os jovens já que estes correspondem a 38% do desemprego,
no contexto geral. Ao longo dos tempos o ciclo económico em que a riqueza gera riqueza
deixou praticamente de existir. Portugal, os portugueses deixaram de ter capacidade de
compra e se tal não existe por falta de emprego o consumo diminui e por consequência a
necessidade de produção também diminui. Há necessidade de se retomar o equilíbrio
económico e conseguir equilibrar a balança económica para que o país se torne novamente
capaz de satisfazer as necessidades do seu povo que passa inevitavelmente pela recuperação
do poder económico.
Neste sentido, consideramos que a criação de microempresas apostando em áreas com falta
de profissionais qualificados pode ser uma aposta para pessoas com formação ou experiência
de vida e que por razões do contexto nacional não conseguem encontrar um local de
trabalho. Obviamente que a qualificação profissional é fundamental nos dias que correm para
se integrar o mercado de trabalho. É principalmente nesta formação que os portugueses
devem investir. Serem pessoas formadas, qualificadas e especializadas. Deste modo,
consideramos também que neste âmbito uma reestruturação na organização do sistema de
ensino é pertinente. É importante abrir portas de formação em áreas especializadas. É
importante haver técnicos especializados, bons profissionais e para tal é importante criar
áreas técnicas nesse âmbito que passam necessariamente por uma formação em ensino
profissional. É importante verificar as necessidades de mercado. Fechar vagas, eliminar cursos
superiores passam por uma estratégia que altera completamente o sistema mas que é
necessária. Atualmente há cursos sem saídas profissionais. Mais grave há cursos que não têm
inscrições. Há que repensar em diminuir a despesa e esta é uma das estratégias.
É também importante considerar que uma das áreas de investimento que tem sido esquecida
é a exploração de áreas inutilizadas. Muitos hectares de área disponível para exploração
agrícola e/ou florestal têm ficado ao abandono ou têm exploração deficitária obrigando a que
haja necessidade de recorrer ao mercado externo. O investimento nestas áreas capaz de
promover a produção interna é uma potencial forma de aumentar rendimento do nosso país
e satisfazer muitas das necessidades de subsistência que os nossos antepassados sempre
usaram e que tem vindo também a ser esquecida. A coordenação destas atividades com a
exploração turística é uma outra vertente que deve ser explorada canalizando meios e
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estratégias para promover o nosso país e também criar novos postos de trabalho.

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

1. Criação de microempresas

2. Reformulação/ reestruturação no sistema de ensino secundário, profissional e superior

3. Exploração de áreas inutilizadas (agrícolas, florestais) para promover a produção nacional e
apostar aproveitamento turístico

