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
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espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Profissional Prática Universal de Bragança
Círculo: Bragança
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Tendo em conta a conjuntura socioeconómica atual do nosso país, que, entre outras
consequências, tem conduzido a uma elevada percentagem de desemprego e emigração dos
jovens e a um desaproveitamento do potencial humano, bem como à redução da natalidade e
consequente envelhecimento demográfico, urge olhar para este problema, considerando-o
fulcral no desenvolvimento do país, por forma a desencadear medidas concretas que
permitam gerar soluções verdadeiramente eficazes. Impõe-se então a necessidade de uma
participação social, política e ativa de todos, especialmente, dos jovens, no sentido de se
adotarem as melhores medidas, a partir das quais, possam resolver a situação de crise
demográfica que vivemos.
Deste modo, é premente considerar que uma das medidas a adotar para corrigir esta situação
passará pela atribuição de incentivos governamentais para se apostar no setor agrícola
visando a diminuição das importações, a criação de um produto com um selo/marca de
autenticidade/certificação, tendo em conta a qualidade do produto nacional, de modo a
competir nos mercados internacionais. Esta medida permitirá sensibilizar a população para as
potencialidades do setor primário, criando incentivos para o regresso ao campo, no sentido
de desenvolver projetos de aproveitamento dos recursos endógenos/produtos autóctones
com capacidade exportadora, como elemento de diferenciação e garantia de qualidade dos
produtos locais. Desta forma, será possível explorar as especificidades de cada região, sendo
o principal objetivo divulgar e exportar os nossos produtos como fator de retoma da
economia. Em síntese, apostar numa agricultura moderna nas zonas rurais despovoadas,
criando novos postos de trabalho, de forma a evitar assim o êxodo rural e a emigração. No
mesmo âmbito, pensamos que outro dos objetivos prioritários para fazer face a esta
problemática implicará a criação de associações de produtores locais, como cooperativas, as
quais devem ter os seus produtos adquiridos por superfícies comerciais. Esta proposta
estimulará a produção, pois os produtores terão garantias de que o seu produto será escoado
podendo aumentar a produção, tornando assim o país auto sustentável, fixando a população
através do emprego, uma população ativa, inovadora e criativa capaz de acompanhar o
desenvolvimento económico. Do mesmo modo será possível dar resposta a uma significativa
percentagem de mão-de-obra disponível seja ela qualificada ou não, evitando que a
população, em especial a mais jovem não sinta necessidade de ver na emigração uma das
soluções para o problema económico e de realização profissional e pessoal. Consideramos

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.

que outra das medidas prioritárias para solucionar a atual crise demográfica que se faz sentir
no nosso país implicará a criação de uma instituição que apoie as mães em termos
financeiros, sociais, profissionais e psicológicos. Esta instituição poderá prestar ajuda na
procura e garantia de emprego possibilitando às mães condições monetárias para sustentar
os seus filhos, bem como tomar conta dos filhos dando apoio em comida, cuidados de saúde,
roupas e também apoio psicológico e pedagógico/educativo. Desta forma, os progenitores
sentir-se-ão aliciados pela experiência da paternidade, contribuindo para o aumento da
população, sabendo que a educação e o acompanhamento dos seus filhos serão garantidos.

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

1. Incentivos governamentais para se apostar no setor agrícola visando a diminuição das
importações, a criação de um produto com um selo/marca de autenticidade/certificação,
tendo em conta a qualidade do produto nacional, de modo a competir nos mercados
internacionais.

2. Criação de associações de produtores locais, como cooperativas, as quais devem ter os seus
produtos adquiridos por superfícies comerciais.

3. Criação de uma instituição que apoie as mães em termos financeiros, sociais, profissionais e
psicológicos.

