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Identificação da Escola: Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos de S. Bernardo
Circulo: Aveiro
Sessão: Básico

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

Todos sabemos que o nosso país enfrenta um período de crise e, nesta assembleia, queremos
dar a conhecer a nossa opinião, nesta fase difícil de recessão, apresentando algumas medidas
para se "Ultrapassar a Crise".
Gostaríamos de mencionar que a economia de um país é comparável ao sistema das marés,
pois tanto avança como recua, o que significa que esta fase vai passar e requer medidas e
atitudes que passem por nós, os jovens.
Sabemos que, para se contribuir para um futuro melhor, necessitamos de afirmar a nossa
posição enquanto futuros trabalhadores, contribuindo para um período de prosperidade e
sucesso, pois é na juventude que está o potencial de mudança.
O país confia não só na nossa imaginação, como e, sobretudo, na nossa capacidade! Sair da
crise será e é possível mas, certamente, que não sairemos dela apenas com medidas de
austeridade.
Desta forma e sem esquecermos o momento difícil que atravessamos, propomos as seguintes
medidas:

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

1. Através dos meios de comunicação, essencialmente através da televisão pública (RTP),

consideramos que poderiam ser feitas campanhas publicitárias, no sentido de instruir
métodos de poupança nas famílias portuguesas e incentiva-las a comprar produtos nacionais.
Assim, os elementos mais novos das famílias seriam, desde cedo, incentivados a poupar e a
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dar valor aos produtos nacionais, deixando de lado o desperdício e as coisas mais fúteis. No
poupar é que está o ganho! Com uma boa gestão familiar, as familias ficarão com mais
dinheiro disponível e com mais poder de compra.

2. Investimento na educação e na investigação científica, que são um dos grandes motores do
desenvolvimento do país. Por investimento não se deve ler somente a atribuição de mais
verbas às instituições de ensino e de investigação mas igualmente uma correta aplicação das
mesmas, através de leis que restrinjam o gasto de dinheiro ao realmente necessário – por
exemplo, uma escola ser construída com 45 salas quando só serão necessárias 30 – e leis que
garantam a aplicação real das verbas na função para o qual foram destinadas – por exemplo
garantir que verbas para a criação de um laboratório são de facto aplicadas nesse laboratório,
não sofrendo desvios.

3. A burocracia pode definir-se como um excesso de procedimentos e regras que uma pessoa
ou empresa tem que fazer para obter algo. Geralmente, é resultado de uma falta de eficiência
por parte dos órgãos governamentais ou outras entidades, das quais dependemos para obter
algo. A burocracia dificulta a criação de empresas e o funcionamento da economia. Outro
problema é que, num mercado internacional disputado, a burocracia portuguesa torna o
produto nacional mais caro e menos competitivo, fazendo com que os investidores
estrangeiros não queiram investir em Portugal. As medidas a tomar são: a informatização de
dados e cruzamento de informação entre as várias entidades, a simplificação de processos e
sua automatização, a criação de ferramentas apelativas para utilização pelos cidadãos, a
formação e responsabilização dos cidadãos.

