Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Secundária da Ribeira Grande
Círculo: Região Autonoma dos Açores
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que a Região Autónoma dos Açores (RAA) e o Continente Português atravessam
uma crise com evidências ao nível social e económico, surge a necessidade de adotar uma
postura critica sobre vários factores, designadamente:
- A assentuada taxa de desemprego, que atingiu os 15,6% em 2012 na RAA e que no
Continente ronda os 16%;
- As importações de frutas e vegetais nos Açores atingem valores que se situam entre os 20 e
30 milhões de euros por ano;
- A existência na RAA e no Continente de recursos naturais, tais como o território agricola e as
condições climaticas, essencais ao desenvolvimento e à diversificação da produção agricola e
da agro-pecuária;
- A dependência dos subsidios comunitários dos agricultores, que garantem a sobrevivência
do setor, que por sua vez afeta muitas familias açorianas;
- A necessidade da diversificação do setor agricola, de Forma a aumentar a taxa de produção
regional e diminuir as importações, com a criação de postos de trabalho e a tornar a RAA mais
sustentável;
- O investimento de 21 milhões de euros para a criação de 55 postos de trabalho, através da
aprovação de 32 novos projetos de investimento no quadro dos programas SIDER e
Empreende Jovem, que representa um valor médio de 381.818,00€ por posto de trabalho e
656.250,00€ por empresa, que distribuídos por uma maior número de empresas permitiria a
criação de mais empresas, mais postos de trabalho e a renovação do tecido empresarial,
oferecendo uma maior diversidade de serviços e comércio às populações;
- O reconhecimento, por parte do estado, particularmente do Governo, que sem a iniciativa
privada não é possível vencer a crise, pelo que é urgente o apoio à criação de pequenas
empresas promovidas pelos jovens Açorianos e Continentais;
- O aumento de empresas em situação de falência e insolvência devido a falta de
investimento nas obras públicas, afetando projetistas, construtores e industriais, conduzindo
centenas de trabalhadores ao desemprego;
- A necessidade de crédito bancário junto das empresas Açorianas e Continentais, pois, para
que as empresas possam produzir têm necessidade de fundos, que aplicam em matériasprimas, equipamentos e outras despesas diversas, contribuindo, desta forma para o
desenvolvimento económico;
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- A falta de crédito bancário junto às familias Açorianas e Continentais, pois para que as
empresas possam vender o seu produto ou serviço é necessário que os seus clientes,
empresas, particulares ou Estado, disponham dos fundos necessários para efectuar o
pagamento;
- Por último, a necessidade do desenvolvimento dos Açores, enquanto região ultraperiférica e
à europeia, assim como as restantes regiões do todo Nacional, deverá assentar num
desenvolvimento sustentável, ou seja, num "desenvolvimento que procura satisfazer as
necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de
satisfazerem as suas próprias necessidades, o que significa possibilitar que as pessoas, agora e
no futuro, atinjam um nível satisfatório de desenvolvimento social e econômico e de
realização humana e cultural, fazendo, ao mesmo tempo, um uso razoável dos recursos da
terra e preservando as espécies e os habitats naturais".

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

1. Abrir novas oportunidades aos agricultores de forma a fomentar a diversificação do setor,
com a criação de um programa de apoio e incentivo aos empresários do setor, com maior
incidência nas faixas etárias mais jovens que optem por culturas com maior défice de
produção.

2. Desenvolver uma política de criação de emprego, promovendo a iniciativa privada,
designadamente, a criação de pequenas e médias empresas, de modo a renovar o tecido
empresarial.

3. Apoiar as pequenas e média empresas com a disponibilização de crédito bancário.

