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Exposição de Motivos: 

 

 É devido à desigualdade de oportunidades entre jovens europeus que Portugal acaba 

por ser um país com mão-de-obra não tão qualificada, até em termos mundiais e mais 

dispendiosa. Ainda que em termos de experiência profissional esta seja, além fronteiras e 

teoricamente, valorizada nas mesmas condições que a experiência adquirida no território 

nacional, com uma baixa taxa de população que terminou o ensino secundário (3,8 vezes 

inferior à média da União) países como Portugal estarão sempre em desvantagem. 

O nosso país não possui legislação clara em vários aspectos que afectam milhares dia-

a-dia. Exemplo disso: tráfico humano, de droga e diamantes de sangue, só o último causa de 

mais de 50 mil mortos. Investir nesses países seria uma forma mais eficaz de acabar com a 

extrema pobreza e com os números da imigração ilegal. É necessário com essa 

implementação evitar também o que ocorre em muitos países: muitos milhões de euros de 

ajuda internacional engolidos pela corrupção com encobrir de grandes dirigentes.  

A Europa, devido à escassez de matérias-primas indispensáveis ao dia-a-dia de uma 

sociedade de consumo, aumenta a dependência, essencialmente, económica e energética. 

Meta europeia será valores menores de que 450 ppmv (equivalente CO2) pois a 

estabilização da concentração de gases com efeito de estufa em valores como este pode, não 

limitar, mas fazer aumentar a subida da temperatura mundial. Para esse efeito, deviam ser 

impostas multas a nível empresarial ou a nível do país como um todo para estabilizar a 

concentração de emissões em períodos de tempo próximos de um ano.   

 
Medidas Propostas: 

 

1. Estabelecimento exequível de metas europeias de emissão de gases poluentes 

 

2. Investimento nos países de origem de emigrantes e de materiais importados 

ilegalmente. 

 

3. Apoio e incentivo à progressão dos estudos para além do ensino secundário. 

 

 
 


