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Identificação da Escola: Escola Básica Integrada de Amareleja
Circulo: Beja
Sessão: Básico

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

Que fazer? Que esperar? Portugal atravessa uma das piores crises da sua longa história como
Estado soberano. É, por isso, fundamental responder-lhe com energia, com acções de efeito
imediato, com soluções excepcionais e temporárias e com uma visão de futuro para o médio
e longo prazo.
Assim, é imperativo apostar na indústria transformadora. A justificação é simples. A produção
industrial pode absorver um elevado número de trabalhadores com aptidões médias,
fornecendo-lhes empregos estáveis e benefícios. É também onde as classes médias ganham
forma e crescem. Sem uma base produtiva enérgica, as sociedades tendem a dividir-se em
ricos e pobres - aqueles que têm acesso a empregos estáveis e bem remunerados e aqueles
cujos empregos são menos seguros e cujas vidas são mais precárias. Neste sentido, a
produção pode, em última análise, ser fulcral para a força da democracia de uma nação. Para
além disso, apostar na indústria transformadora permite acrescentar valor aos produtos
exportados e com isso garantir um equilíbrio sustentado das nossas contas externas.
Por sua vez, é indiscutível que a repartição de sacrifícios, visando a redução do défice público,
não se tem feito de igual forma entre todos os cidadãos, recaindo exclusivamente sobre
algumas categorias de cidadãos. O princípio da igualdade na repartição dos encargos públicos
não tem sido respeitado. Assim, é crucial que o corte nos subsídios seja para todos, não
havendo lugar a classes privilegiadas.
Por fim, todos sabemos que somos um país com grandes potencialidades no setor agrícola,
pela nossa diversidade cultural, geográfica, gastronómica e climatérica. Assim, a agricultura é
a grande chave para desenvolver a economia regional e contribuir para uma melhoria do
cenário económico nacional. Para sair da crise, o país precisa de explorar bem os recursos
existentes, de forma a aumentar as exportações e diminuir as importações. Há que ter em
linha de conta o ritmo do aumento populacional mundial, muita gente vai precisar de comida
no futuro e só com o regresso aos campos se poderá melhorar a qualidade de vida das
pessoas e garantir alimentos. Assim, será necessário aumentar a mão-de-obra na agricultura,
o que irá igualmente contribuir para a redução de outro problema fulcral - o
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desemprego.

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

1. Criar indústrias transformadoras dos produtos portugueses.

2. Cortar nos subsídios de forma igualitária.

3. Incentivar a economia, apostando na agricultura para criar postos de trabalho e diminuir a
dependência externa.

