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Identificação da Escola:Escola Dr. Correia Mateus
Círculo: Leiria
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

De que crise falamos?
Crise financeira, crise de mentalidades? Serão independentes uma da outra?
A sociedade dos últimos anos tornou-se profundamente materialista e competitiva
assumindo que Dinheiro é igual a Felicidade. Esta mentalidade levou-nos a procurar o sucesso
a todo o custo, sob a forma de bens materiais (casa, carro, roupa, acessórios digitais …) para
satisfazer prazeres imediatos, que não conduziram à criação de riqueza mas sim de
endividamento e, pior, não levaram ao aumento de produtividade nacional levando isso sim
ao aumento de importações de muitos destes bens de consumo, inclusive alguns dos que
produzimos em Portugal, como por exemplo nas áreas da agricultura e pesca.
Qual é então a alternativa?
Para ultrapassar esta crise é fundamental abandonar a ideia de que investimento e dinheiro
são sinónimos. Isso só se consegue mudando mentalidades. Precisamos de novas pessoas, um
mundo novo com gente empreendedora, capaz de investir em ideias inovadoras e criativas
que promovam uma melhoria na qualidade de vida dos cidadãos. Isso só será possível se se
continuar a investir na educação, na formação técnica e superior dos nossos jovens, que
assim terão as "armas/visão" necessárias para nos conduzir ao sucesso.
De acordo com o consultor Jack Soifer "Portugal tem já grandes produtores especializados em
flores, árvores bonsai, pimentos e flor de sal devendo apostar nesses recursos únicos que
possui, crescendo nesses nichos de mercado onde é excelente e criar a capacidade para
produzir e exportar". E continua: "Portugal deve também explorar os recursos marítimos, em
especial as ondas do mar e as correntes submarinas, como geradores de energia que poderia
utilizar e também exportar". Na verdade, Portugal tem neste momento dois projetos de
produção de energia elétrica em funcionamento: o Windfloat e o Waveroller. O Windfloat é
uma eólica flutuante implementada na praia do Aguçadouro - Póvoa do Varzim - com
potência instalada de 2MV. Este projeto irá também dinamizar a indústria metalomecânica, a
indústria de cablagens, o transporte marítimo, a engenharia bem como as empresas
fornecedoras de serviços e bens ligados à eletricidade. O Waveroller, instalado na praia do
Baleal - Peniche - aproveita a energia das ondas para produzir eletricidade. Achamos que o
governo não pode atrofiar as pessoas com as medidas impostas pela Troika, deverá negociar a
dívida e apoiar estes projetos.
"Os portugueses têm competência profissional, força de vontade, capacidade de empatia e
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rede de contactos, por isso o futuro só pode ser promissor" - Jack Soifer

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

1. Apostar mais na agricultura, promovendo acções de formação nas escolas, aumentando o
orçamento de estado para a agricultura, dispensando baldios (a pessoa que cultiva paga os
impostos sobre o terreno, em vez do dono, ou paga uma renda por cultivo do respetivo
terreno) e adotar um sistema de igualdade financeira e estatuto social entre a prática agrícola
e a prática empresária.

2. Valorizar mais os produtos nacionais reduzindo a importação de produtos já existentes no
nosso país com grande valor e qualidade. Incentivar as PME e os pequenos empresários a
vender exclusivamente produtos nacionais com um estímulo do Estado através de benefícios
fiscais.

3. Cortar nas despesas politicas propondo a diminuição do número de acessores no Governo
e na Assembleia da República. Profissionalizar os políticos e impor um regime de
exclusividade. Reduzir os seus ordenados e cortar alguns dos seus benefícios e regalias
(diminuição do número de carros e de motoristas que devem estar devidamente
identificados, dos subsidios de refeição e alojamento e dos cartões de crédito).
Cortar nas despesas militares, diminuindo o número de oficiais superiores, ajustando este
número à realidade e necessidade do País e diminuindo o valor das suas reformas.
Estipular um limite máximo de valor de reforma de políticos e militares, não deixar acumular
reformas. Impor a idade de reforma igual à dos outros cidadãos .
Fazer o levantamento do património de todos os políticos à entrada e à saida da carreira
política.

