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: Agrupamento de Escolas de Aveiro - Homem Cristo
Círculo: Aveiro
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Temos notado que no nosso país, cada vez mais, poucos jovens pretendem seguir uma
profissão ligada ao sector primário, dando preferência a todo o tipo de profissões
direcionadas ao sector terciário. Isto é, temos cada vez menos jovens que pretendam, por
exemplo, trabalhar no campo, e são cada vez mais os que querem profissões como medicina,
ou arquitetura, etc.
Para além desta problemática, tem vindo ainda a dar-se, novamente, um êxodo rural.
O nosso país tem um enorme potencial tanto a nível de recursos naturais como potencial
humano.
Para aproveitar de forma mais eficiente este sector que atualmente é subaproveitado, a fim
de criar mais emprego, diminuir o número de importações de bens essenciais, equilibrar a
nossa balança comercial e, em paralelo a tudo isto, aproveitar para fixar mais jovens no
interior de Portugal, diminuindo assim, também, a desertificação das zonas interiores do
nosso país, e criar um equilíbrio entre o número de trabalhadores do sector primário e
terciário.
No entanto, é certo e sabido que a população não se irá começar a fixar no interior do país se
lá não existirem serviços mínimos. Por isso, é importante reativar alguns dos centros de
saúde, escolas, tribunais, entre outros. Isto é, o interior do país tem que ser apelativo de
modo a favorecer a fixação das populações. Com a reabertura dessas instalações, seria gerado
mais emprego no interior do país. Como estas regiões se tornariam mais apelativas, um maior
número de população poderia aqui fixar-se e exercer profissões do sector primário.

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

1. Devem estabelecer-se incentivos aos jovens que queiram exercer profissões do sector
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primário

2. Estes incentivos devem ser progressivamente maiores quanto mais no interior esta
atividade for desenvolvida.

3. Serem dados incentivos a jovens estudantes que pretendam seguir estudos, tanto
superiores como profissionais, vocacionados para trabalhar no sector primário.

