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Identificação da Escola: Escola Básica de S. Domingos
Círculo: Castelo Branco
Sessão: Sessão Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Ultrapassar a crise que o nosso país enfrenta, tem de ser também uma tarefa dos
mais novos. Somos nós que, através da Educação e do conhecimento, iremos garantir um
futuro de esperança e de paz diferente do ambiente que se vive hoje no mundo. Muitas
pessoas não fazem o que gostam, porque se acomodam e têm medo de inovar, empreeender
e participar na vida do país. Nós acreditamos na sabedoria popular que nos diz que “ Querer
é Poder”. Acreditamos que podemos conseguir realizar aquilo em que nos concentramos e
para o qual trabalhamos, porque a vida não é o resultado da sorte ou do acaso, mas da
motivação, da persistência, do entusiasmo e da coragem de querer fazer bem e diferente.
Estamos de acordo com os especialistas que defendem que, para sair da crise, o país
precisa de "explorar bem os recursos existentes, de forma a aumentar as exportações e
diminuir as importações", (Jack Soifer) para promover a economia nacional. E haverá melhor
estratégia do que inovar na área mais atual do que as novas tecnologias? Será de desprezar o
potencial que muitas empresas nacionais têm demostrado no saber e criatividade dos
múltiplos inventos de portugueses hoje já dispersos pelo mundo?
E porque a Cultura constrói Conhecimento e contribui para a Educação individual e
para a formação de cidadãos capazes de refletir e intervir na sociedade, consideramos que
utilizar as potencialidades que o país tem é também promover todas as formas de produção
cultural, onde incluímos o Turismo. Assim, defendemos um turismo que se desenvolva em
íntima relação com as populações e tenha como objetivos preservar o ambiente, valorizar e
divulgar a História e o rico património cultural do país.
Mas, as potencialidades ou recursos naturais não estão nas cidades, mas sim nas zonas
urbanas e no mar … É na “terra” e no Mar que o país tem de construir alguma autossuficiência
e inventar novos caminhos que tragam ao país a confiança e o orgulho de termos uma história
de povo empreendedor e concretizador de sonhos.
“O empreendedorismo é um dos poucos antídotos de que Portugal dispõe para
ultrapassar um período complicado de ausência de crescimento económico”, afirmou o
professor universitário Pedro Saraiva, autor do livro “Empreendedorismo: do conceito à
aplicação, da ideia ao negócio, da tecnologia ao valor”. Nós concordamos com esta
perspetiva e defendemos o apoio do estado às iniciativas dos jovens empreendedores,
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através de projetos e linhas de crédito específicas, bem como a obrigatoriedade de apoio por
parte dos bancos, porque os bancos têm sido muito apoiados nesta crise e todos sabemos
que uma das causas da atual crise foi a irresponsabilidade e ganância das instituições
financeiras a nível mundial.

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

1. 1.Investir nas energias renováveis
Temos uma rede hidrográfica relativamente densa, uma elevada exposição solar média anual,
uma vasta frente marítima que beneficia dos ventos atlânticos, o que lhe confere a
possibilidade de aproveitar o potencial energético da água, luz, das ondas e do vento. A juntar
a tudo isto, ainda a facilidade em produzir biomassa e energia geotérmica. Com estas
condições únicas, Portugal encontra-se numa posição privilegiada não só para compensar o
défice natural de fontes de energia não renováveis mas também para ser pioneiro, colocandose assim na frente dos outros países, com um desenvolvimento sustentável.

2. 2.Impulsionar apoiando a inovação nas novas tecnologias
A inovação é fundamental para a criação de uma sociedade humana sustentável. E só o
conseguiremos se nos preocuparmos com a eficiência daquilo que fazemos, procurando fazer
mais e melhor, aprofundando o conhecimento e as práticas.
Cartão pré-pago móvel; (trata-se de um cartão recarregável que permite fazer
compras em lojas físicas e online.)
Via verde; (dístico que se coloca no vidro do carro para não ser preciso parar nas
portagens para fazer o pagamento).
Central voltaica; (capta o sol transformando-o em energia de aquecimento (energia
renovável)).
Programas informáticos e software de gestão (Empresas como a NASA ou a Agência
Espacial Europeia utilizam programas informáticos criados por portugueses. O mesmo se
verifica em relação à compra a empresas portuguesas do seu software de gestão ferroviária).

3. 3.Incentivo à produção nacional, promovendo o aproveitamento dos recursos naturais para
o desenvolvimento das atividades económicas.
Os grandes produtores e exportadores mundiais de vinho, cortiça, polpa de tomate, resinas e
madeiras de pinho, estão em Portugal. O valor de mercado destes produtos tem vindo a
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aumentar pelo que o crescimento destas atividades económicas tem sido uma constante.
Também, mais de um terço do território nacional está coberto por florestas, daí a fácil
potencialização da silvicultura.
Por outro lado, a extensa faixa costeira, com abundância de peixe nas águas territoriais tem
permitido o desenvolvimento da indústria pesqueira que tem prosperado.
Na agricultura e pecuária, com o clima temperado favorável, a boa irrigação dos solos por
grandes cursos de água e a sua composição mineralógica, têm permitido a criação de gado e o
cultivo de alimentos essenciais àsubsistência.
Por tudo isto, Portugal tem condições nos recursos naturais para sair da crise,
potencializando-os como agentes de crescimento e desenvolvimento económico, pois
poderão ser o princípio, o meio e o fim de uma cadeia de produção das tradicionais atividades
económicas e de outras inovadoras.
Numa época de globalização crescente, a proteção, conservação, interpretação e
apresentação do património e da diversidade natural e cultural de qualquer lugar, ou região
em particular, é um desafio importante.

