
Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 

participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 

texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 

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

 

Identificação da Escola: Centro de Estudos de Fátima 

Circulo: Santarém 

Sessão: Escolar 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Conscientes do nosso papel como cidadãos, achamos que a a regionalização pode ser a 

"pedra de toque" para a recuperação económica portuguesa, promovendo o bem-estar das 

populações, harmonizando e reduzindo os desiquilibrios de Portugal. 

No inicio da República inúmeros foram os debates sobre esta matéria. Hoje a Regionalização 

tornou-se matéria essencial de debate, até porque está prevista na Constituição da República 

Portuguesa desde 1976, após a revolução do 25 de Abril de 1974.  

O movimento regionalista em Portugal é forte, dado que a maioria da população se sente 

prejudicada pelo inegável centralismo reinante no país, ou seja em Lisboa. Ao longo dos anos 

as assimetrias têm crescido, nomeadamento entre o Norte e o Sul do país, entre o Litoral e o 

Interior de Portugal. Sendo assim há uma grande necessidade em dinamizar estas zonas, 

apostando claramente nas empresas (PME e indústrias de ponta) com parcerias público-

privadas, bem como na educação qualificada. 

Com as três medidas que apresentamos,  pretendemos dinamizar o interior do país para que, 

num futuro próximo, este se possa tornar numa efectiva zona de desenvolvimento e de 

empregabilidade, estancando a fuga da população activa para o litoral. Tudo passa também 

pelo aproveitamento dos recursos endógenos que existem em cada região e que deverão ser 

potencializados já que haverá também a transferência de competências políticas e técnicas 

para a região.  

 

 

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

 



Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que 

participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de 

texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres 

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

1. Apostar em quadros de zona, baseados num novo ordenamento do território, que 

permitiram ser absorvidos pelas empresas regionais, aumentando assim exponencialmente a 

qualidade da produção agrícola, industrial e dos serviços. Sempre que se revelar vantajoso 

para ambas as partes, poderiam ser implementadas parcerias público-privadas.  As novas 

instâncias a serem criadas devem ter como prioridade o desenvolvimento consistente em 

termos de estrutura económica e serem, ao mesmo tempo, sustentáveis em termos 

ambientais. 

 

 

2. Reforçar as infraestruturas de apoio ao tecido económico, nomeadamente a REN e a 

Internet em zonas económicas específicas (parques industriais ou zonas industriais), tornando 

mais atractivas as condições de instalação das empresas, em articulação com o poder local e 

regional. Esta medida deve ser complementada com uma agilização de todo o processo 

técnico-burocrático dos municípios, permitindo assim a agilização dos processos de 

implementação local das empresas.  

 

 

3. Dinamização das faculdades no interior, criando cursos, quer dos mais procurados 

(medicina, engenharia), quer dos que se enquadrem na economia da região. Pretende-se 

assim atrair gente mais jovem para o interior (veja-se o caso de Évora), permitindo a captação 

de população activa e simultaneamente criar quadros qualificados.   

 


