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Identificação da Escola:Escola Básica e Secundária de Alcains
Círculo: CASTELO BRANCO
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

CRISE? NÃO! CRIE…
“Em época de crise, enquanto todos choram, eu vendo lenços!” (Anónimo)
A História de Portugal ou de qualquer outro país do mundo, documenta frequentes
períodos de recessão e crescimento económico e social. No decurso dos séculos, Portugal foi
protagonista ativo no desenvolvimento de povos, culturas, levando o conhecimento, trazendo
a inovação. Que fazer perante a perspetivante ameaça de um futuro sem estabilidade
profissional, com o inerente grau de conforto que tal nos proporciona? Pedir
responsabilidades a quem de direito; manifestar a nossa indignidade? Importante que o
façamos.. mas não podemos ficar por aí!
É certo que serão necessárias profundas reformas estruturais a nível político (o povo
precisa sentir que a classe política também contribui para a redução da dívida), a nível do
sistema económico-financeiro.
Contudo, é nosso parecer que é tempo de passar à ação e educar para a compreensão e
interiorização de novas formas de vida, estimulando em cada português a capacidade de
iniciativa (e não de acomodação ao subsídio de desemprego), o empenho no trabalho e a
criatividade, caraterísticas marcantes do nosso povo!
As três medidas propostas, parecendo embora distintas, têm um elo comum: Aproveitar o
potencial do país!
Educar a sociedade – com particular incidência nos jovens e desempregados – facultando
conhecimento técnico-científico, motivação, maximização das suas competências de
criatividade e trabalho, apontando rumos de investimento, de acordo com as necessidades de
mercado da aldeia global.
Como adequar o empreendedorismo ao crescimento da economia nacional?
Através da exploração de outros recursos existentes – A agricultura, a pesca, o turismo…
Aumentar as exportações e diminuir as importações, atrair investimento, movimentar
gentes.
Na área do turismo, somos o país com mais horas de sol na Europa, temos centenas de
quilómetros de praias fantásticas, um interior acolhedor e hospitaleiro, um património
histórico-cultural-gastronómico de referência. Promova-se! Proteja-se com benefícios fiscais!
Cabe ao estado legislar maiores incentivos à agricultura, negociar as cotas de pesca, atrair
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população ao interior rentabilizando os numerosos campos por cultivar, favorecer o turismo.
Investir na MODERNIZAÇÃO, para poder COMPETIR.
As atividades ligadas a estes setores serão fundamentais para o país, tanto no âmbito
económico como no social. Instrumentos de crescimento económico, de inclusão social,
ampliando o campo de ação e o trabalho de milhares de portugueses. Devolvendo-lhes a
esperança e o sorriso!

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

1. Educar e incentivar para o empreendedorismo.

2. Modernizar os setores da agricultura/pesca.

3. Promover a qualidade turística de Portugal.

