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 Serafim Leite
Círculo: Aveiro
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Torna-se premente a inovação, no setor empresarial, atendendo à grave crise económica
que, atualmente, Portugal atravessa. Assim, urge a implementação de empresas, nas zonas
mais desertificadas do país, podendo estas, no futuro, ser povoadas, aproveitando os seus
recursos, a fim de se produzir o biocombustível, usado, sobretudo, no setor dos transportes,
gerando novos empregos. Esta seria uma forma de proceder ao aproveitamento de matériasprimas, efetuar o tratamento das mesmas e comercializar o produto final e, gradativamente,
proceder à sua exportação. Como é de conhecimento geral, as economias e os estilos de vida
atuais baseiam-se no petróleo e no gás, dois recursos esgotáveis e cada vez mais caros. Posto
isto, promover-se-ia um melhor tratamento ambiental do planeta, pois seria possível reduzir a
dependência energética, em relação aos combustíveis fósseis, para além de que os
biocombustíveis são produzidos a partir de plantas e cereais que absorvem o CO2 e não
emitem gases com efeito de estufa, os principais responsáveis pelo aquecimento global. Estas
empresas estariam em contacto com a A.E.P., contando com a sua colaboração, ao nível da
logística. Portugal conta com técnicos especializados, nesta área, com excelentes
qualificações para ocuparem cargos, nestas empresas. Salienta-se, ainda, a boa localização
geográfica do nosso país que justifica a aposta salutar deste projeto.
Há, ainda, um precário sentido europeísta. Por isso, é importante que todos interiorizem que
fazem parte do projeto U.E. e é necessário que, não apenas estudantes, mas também
trabalhadores, contactem com a situação de outros estados-membros. Tal permitiria uma
experiência cultural única, num ambiente dinâmico e plurinacional. Além de uma qualificação
de prestígio europeu, esta seria uma oportunidade para aprender novas línguas e contactar
com culturas e conhecimentos díspares, uma enorme vantagem para os futuros
empregadores, neste mundo em constante mudança, que premeia a distinção. Os jovens
portugueses, com aptidão para tal, não devem restringir-se ao nosso país, mas partir rumo a
novos horizontes. Este contacto com outras mentalidades contribuirá para uma melhor
preparação em relação à economia global. É imprescindível que tal aconteça em prol de um
trabalho conjunto que vise o desenvolvimento de cada país e da Europa, no seu todo,
enquanto potência mundial.
Todos desejamos o desenvolvimento económico sustentável. Contudo, na nossa história
recente, adquirimos hábitos de consumo que contribuem para a deterioração das condições
ambientais. Promover a produção e o consumo local contribuirá para o desenvolvimento de
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melhores atitudes ambientais e, ao mesmo tempo, permitirá a dinamização da economia
local, geradora de emprego. Por outro lado, porque o investimento exige projetos e pessoas
preparadas, sem receio de enfrentar riscos, é fundamental promover e apoiar o gosto pelo
desenvolvimento de projetos visionários, inovadores e com fortes possibilidades de retorno ,
conduzindo as pessoas a uma mudança de atitude, abandonando as tradicionais ocupações.
A introdução de um plano de formação que contribua para estimular o empreendedorismo é,
nessa medida, um contributo relevante para uma participação mais ativa da população nas
decisões de investimento.

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

1. Implementação de empresas, nas zonas mais desertificadas do país, a fim de se produzir
biocombustível, nomeadamente biodiesel, aproveitando o uso das matérias-primas naturais,
captando e incentivando o investimento estrangeiro e nacional com a colaboração da
Associação Empresarial de Portugal.

2. Reforço dos programas de intercâmbio europeu, não só no que respeita à vida escolar e
ao mundo do trabalho, aproveitando as oportunidades lançadas pelo EURES e pela Rede ENIC,
por exemplo.

3. Introdução de planos de formação orientados para o desenvolvimento de hábitos de
consumo sustentável e para o desenvolvimento do empreendedorismo, em áreas como as
novas tecnologias, a saúde, a cultura, …

