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Identificação da Escola:Escola Técnico-Profissional de Cantanhede
Círculo: Coimbra
Sessão:Secundária

Projeto de Recomendação:

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

Portugal sempre foi um país agrícola dada a sua enorme extensão de área de cultivo. Com o
decorrer dos tempos, os campos foram sendo abandonados, em virtude das pessoas
investirem noutras áreas e noutro tipo de qualificações, bem como alguns constrangimentos
que surgiram nesta área, resultantes da entrada de Portugal na (à época) Comunidade
Económica Europeia. Neste contexto será importante cativar os jovens para a actividade
agrícola, através do cultivo dos inúmeros campos que se encontram abandonados.
Além do mais, Portugal possui uma vasta costa, com quilómetros de extensão de mar o que se
reflecte em excelentes praias. Assim, há que explorar de forma eficaz o turismo, aproveitando
os recursos naturais existentes no país, captando turistas portugues e estrangeiros que irão
proporcionar o fomento do comércio, restauração e hotelaria nessas áreas.
Para lá desta vertente, e tendo em consideração que, nesta fase, o desemprego se torna
galopante, há que aproveitar o que de melhor vai existindo na sociedade. Nesse aspecto, e
considerando a excelente veia solidária que os jovens portugueses possuem, conciliar essa
situação com o facto de muita empresas exigirem experiência quando pretendem contratar
um novo trabalhador. E é aqui que surgem os problemas, pois se nunca ninguém dá uma
oportunidade, essa experiência também não se adquire. Deste modo, potenciar um programa
de voluntariado em diversos sectores da economia, conferindo assim experiência aos jovens
que lhes permita concorrer em igualdade de circunstâncias com outras pessoas no acesso a
uma profissão.

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

1. “Apostar e fomentar o voluntariado como forma de captação das qualidades profissionais
dos jovens, proporcionando-lhes, de igual modo, a aquisição de experiência, tendo em vista
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uma futura carreira profissional”

2. “Incentivar os jovens para a importância da agricultura, em virtude da enorme área de
cultivo existente em Portugal que se encontra abandonada, criando assim postos de trabalho
neste sector”

3. “Apostar e incrementar o turismo em Portugal, apostando numa publicidade “agressiva” no
estrangeiro, por forma a captar turistas a visitar o nosso país, dinamizando assim, esse sector
da economia, possibilitando desse modo, a criação de postos de trabalho nessa área”

