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.

Identificação da Escola: EB2,3/S Mestre Martins Correia - Golegã
Círculo: Santarém
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A atividade comercial é caraterizada pela assunção do risco e pelo investimento a fim de
obter recompensas através do lucro. Em termos atuais, a manufatura apenas faz sentido em
termos dos produtos de artesanato, sendo as novas tecnologias sinal de um maior sucesso
económico, permitindo beneficiar e viabilizar a generalidade das empresas. Com ela, aumenta
a produtividade da empresa, a dos seus colaboradores e do relacionamento com os clientes,
proporcionando-lhe também uma maior sofisticação no suporte à produção e ao negócio. O
resultado poderá ser a diferença entre uma empresa ter ou não condições de
sustentabilidade num meio tão exigente e impiedoso como é o mundo dos negócios. A
existência de zonas específicas na União Europeia para a investigação e a aplicação das novas
tecnologias da informação permitirá reduzir os custos, para os estados-membros que estejam
aí integrados e que aí fomentem o emprego dos jovens (criação de emprego, impostos, e
postos de trabalho indiretos relacionados com essas atividades).
Permiitir que às empresas já existentes sejam concedidas as possibilidades para que, com
base na sua experiência económica, possam cumprir com as atuais exigências, por via de
processos de negociação, de modo a superar as suas dificuldades financeiras, utilizando
processos como o Programa Revitalizar. Tal opção permitirá, por exemplo, suspender as ações
de cobrança, condicionando-as num prazo razoável à sustentabilidade económica e financeira
dessas mesmas empresas. Integrar nessa revitalização o aproveitamento dos recursos
existentes em cada local de produção, para economizar o processo produtivo e otimizar a
prestação de certos e determinados tipos de pagamentos e de serviços. Esse aproveitamento
deve ser associado às condições existentes (praia, montanha, serra, neve, gastronomia,
artesanato, monumentos, teatro, cinema, jogo, espetáculo, negócio, desporto, etc.) Atente-se
nos exemplos do Cozido à Portuguesa, do Leitão da Bairrada, no Frango da Guia, das Tripas à
moda do Porto, do Fado, do Fandango, etc.
O ser-se descobridor e criativo é mesmo o tipo de atitude suscetível de criar realidades
geradoras de valor económico, descobrindo mais-valias onde à partida parece não haver
saída. Em vez das pessoas ficarem reduzidas às circunstâncias negativas que afetam a
economia e a sociedade, é-lhes assim pedido que sejam proativas, exigindo um espaço
próprio para a sua intervenção e para o aproveitamento das possibilidades existentes, ainda
que estejam à partida limitadas. O vulgarmente apelidado tempo de crise é, na realidade, um
tempo de oportunidade. Qualquer empresa que consiga agora obter sucesso económico
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adquire uma profunda capacidade de resistência, assim como se prepara para respeitar
critérios de rigor e de seriedade, fundamentais para obter sucesso. Por isso, o apoio às
pequenas e médias empresas assume uma dose mais reduzida de risco, delegando
responsabilidades diretas sobre cada um dos empresários, envolvendo-os diretamente em
todo o processo produtivo e comercial da empresa. Essa responsabilização integra-os no
processo económico, encarando o contributo e o esforço privados como fundamentais, em
função do lucro e da sobrevivência, funcionando o papel público como regulador.

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

1. Investir na adoção de novas tecnologias da informação ao nível da produção,
funcionamento administrativo e comercialização dos produtos, criando zonas específicas na
União Europeia para o seu desenvolvimento.

2. Revitalizar as empresas existentes, de modo a superar os problemas atuais decorrentes da
crise económica, privilegiando o investimento nos recursos existentes em cada local/estadomembro.

3. Aproveitar o espírito criativo e empreendedor dos empresários, de modo a apoiar as
pequenas e médias empresas para minimizar o impacto da crise e aumentar a
competitividade.

