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Identificação da Escola: Escola Básica 2,3 de Nogueira - Braga
Círculo: Braga
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Para Portugal ultrapassar a crise e a recessão em que se encontra, terá de promover sinergias
com outros países europeus.
Portugal tem de atrair negócios e investimento estrangeiro, de forma a contribuir para o
crescimento e desenvolvimento económico do nosso país.
O empresário que pretenda investir em Portugal, país membro da UE, usufruiu das mesmas
condições e direitos que as empresas nacionais, são, também, sujeitos passivos de obrigações
fiscais e outros tributos, nomeadamente, de Imposto sobre o Rendimento Coletivo (IRC),
Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA), Taxa Social Única (TSU) entre outros.
No entanto, estes impostos são elevados, é portanto necessário baixar os impostos de forma
a tornar mais atrativo o investimento estrangeiro em Portugal.
Consideramos também que, é no empreendedorismo que está a chave para vencer a crise
que atravessamos. É preciso criar algo diferente e com valor, dedicando tempo e o esforço
necessários, para receber as consequentes recompensas da satisfação económica. O
empreendedorismo é o principal fator promotor do desenvolvimento económico e social de
um país. É necessário identificar oportunidades, agarrá-las e buscar os recursos para as
transformar em negócio lucrativo.
Portugal tem um grande potencial ao nível do turismo de luxo para captar mercados, pois
apesar do período de recessão, este segmento na indústria do turismo, está a crescer em
todo mundo. Ao nível das infraestruturas do turismo, Portugal está no topo dos mercados que
exploram o turismo de luxo, no entanto, devemos continuar a apostar na melhoria da
qualidade dos serviços prestados ao turista.
O empreendedorismo está voltado para o desenvolvimento de competências e habilidades
relacionadas com a criação de um projeto (técnico, científico, empresarial).
Temos de nos tornar numa sociedade mais empreendedora, com uma base alargada de
empresas inovadoras e com forte componente exportadora, um país em rede e inserido nas
redes internacionais de empreendedorismo, conhecimento e inovação, e orientado a
resultados.
Em tempos difíceis, precisamos de identificar oportunidades e proteger os nossos recursos
para sobreviver. É fundamental que se aumentem as exportações e se diminuam as
importações, pois desta forma, acreditamos que Portugal tem um grande potencial/recursos
para poder sair da crise. Portugal deve apostar em "nichos de mercado", que se encontram
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nas zonas urbanas e no mar, tais como, produção especializada de flores, árvores bonsai,
pimentos, flor de sal, vinho de mesa, cogumelos, "ondas do mar e as correntes submarinas"
como geradores de energia, entre outros que se considerem com elevado potencial para
produzir, utilizar e exportar.
O empreendedorismo e a inovação são objetivos prioritários para o desenvolvimento e para o
aumento da competitividade da economia nacional. Portugal deverá construir uma nova
realidade económica, competitiva e aberta ao mundo, alicerçada em conhecimento e
inovação, capital humano altamente qualificado e forte espírito empreendedor.
O empreendedorismo e a inovação carecem de uma intervenção prioritária e especialmente
direcionada para as atividades de índole empresarial, indo além dos campos da investigação e
da ciência.
É imperativa a aposta em novas soluções tecnológicas nas pequenas e médias empresas para
minimizar o impacto da crise e aumentar a competitividade. Pois os benefícios deste
investimento refletem-se na melhoria de informação de suporte à decisão, melhoria
significativa da produtividade dos colaboradores e do relacionamento com os clientes e
melhoria dos processos de negócio. Estas tecnologias são vitais para o sucesso do negócio das
suas organizações e crucial para que possam ultrapassar a crise. Pois acredita-se que são uma
forma de fazer negócio, criando novos canais de venda, bem como uma forma de incrementar
o mercado onde operam, promovendo a internacionalização, reduzindo os constrangimentos
da distância geográfica e simplificando os temas monetário e linguístico. A inovação
tecnológica tem se ser vista como um meio essencial para otimizar processos, reduzir custos e
tornar o negócio mais eficiente.

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

1. Facilitar o investimento estrangeiro em Portugal. Temos de atrair negócios e investimento
estrangeiro, de forma a contribuir para o crescimento e desenvolvimento económico do
nosso país.

2. Promover o empreendedorismo e a inovação para o desenvolvimento e para o aumento da
competitividade da economia nacional, permitindo o aumento das exportações e a
consequente diminuição das importações.

3.
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