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Identificação da Escola:Escola Secundária de Rio Tinto
Círculo: Porto
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Num período em que a crise económica reflete o fenómeno da globalização e tende a alastrar
a todos os países do mundo ocidental; num período em que, tal como a globalização tem
agravado as diferenças entre ricos e pobres, a crise se faz sentir mais diretamente nas classes
mais desfavorecidas e indiretamente pelas opções politicas na classe média, colocando
milhares no desemprego e arrastando para a pobreza uma parte substancial da população,
urge mais do que gerar novas ideias que combatam a crise, fazer delas um sucesso, para o
que é essencial refletir sobre as opções tomadas no passado, avaliá-las corretamente com
TODOS os representantes da Sociedade, verificar o que falhou para que no mais curto prazo
se possa construir um futuro sustentável.
Para nós parece-nos que as orientações comunitárias, as opções políticas nacionais, o sistema
bancário assente numa especulação sem limites e um sistema judicial que muitas vezes
deixou impune, aqueles que colocaram em seu proveito verbas que deveriam ter
modernizado parte do nosso setor produtivo, levaram o país à atual situação a qual exige
rigor económico mas também a valorização dos nossos recursos humanos e naturais
promovidos por um eficaz ordenamento do território em prol de TODOS e a todo o momento
PARA TODOS.
O Estado gere a Nação e esta é constituída por "pessoas" pelo que não se compreende como
se pode gerir bem o Estado empobrecendo a maioria das pessoas, a que acresce o facto de
esse grupo de pessoas ser a parte mais frágil da população, pelo que há que aproveitar a crise
para reforçar a cidadania exigindo uma maior justiça social e equidade fiscal.
Portugal tem um potencial gigantesco para poder sair da crise, aumentando as exportações e
diminuindo as importações. As suas potencialidades estão, sobretudo, nas zonas rurais, no
mar de que podemos explorar as ondas e as correntes maritimas; as caraterísticas da nossa
costa extremamente ventosa poderá gerar energia que podemos exportar. E o turismo
poderá ter aqui também um papel importante. É nestes nichos que os empresários
portugueses devem apostar no sentido de alterar o ‘status quo’ e criar novas realidades
capazes de gerar valor económico, para o que têm ao seu serviço as novas Tecnologias de
Informação e Comunicação como forma de fazer negócio, criando canais de venda,
incrementando o mercado onde operam, promovendo a internacionalização, reduzindo os
constrangimentos da distância geográfica. Por outro lado exige-se um reforço por parte do
Estado na formação profissional no sentido de a orientar para as reais necessidades do
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mundo do trabalho e apostar num mais eficaz ordenamento do território onde é essencial
ouvir os interesses das populações locais. Muitos dos instrumentos de ordenamento do
território foram a "capa" para mais especulação imobiliária e não instrumentos aos serviços
de uma eficaz exploração do potencial da região. Dizem os politicos que precisamos de um
Ministério das Finanças forte, mas entendemos nós que para além desse, precisamos também
de um Ministério do Ambiente fortissimo para que perante outro cenário económico não
tenhamos os recursos hipotecados.
É importante refletir com TODOS as oportunidades, para com TODOS reunir as melhores
condições para o combate, e com este construir uma Sociedade ao serviço de TODOS, que
privilegie mais o SER que o TER, ou seja uma Sociedade mais Humanista em que a economia
não é um fim mas um meio para atingir o objetivo de levar melhor qualidade de vida a
TODOS. A economia deve estar aos serviço das pessoas e não as pessoas ao serviço da
economia. Assim sendo recomendamos as seguintes propostas:

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

1. Repensar um sistema mais equitativo e mais sustentável onde o Estado tenha um eficaz
papel regulador do mercado e cujo primeiro objetivo não seja a riqueza mas a felicidade
humana.

2. Apostar num ensino de qualidade que valorize o SER em detrimento do TER e que promova
a cidadania e o empreendorismo aproveitando as novas tecnologias da informação e
comunicação.

3. Reforçar a Economia Social, o Voluntariado e a Solidariedade.

