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Identificação da Escola: Escola E.B. 2,3/S de Ourique
Círculo: Beja
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Em primeiro lugar, estamos em pleno contexto de crise económica, financeira e social
gravíssima, o que nos impõe redução nas despesas, não só por parte do Estado, mas também
dos particulares.
Em segundo lugar, o tema proposto para reflexão e debate este ano foi “Ultrapassar a
crise!”, tema pertinente em face da conjuntura económica e social que se vive atualmente.
Reduzir a despesa sem causar injustiças sociais parece-nos uma medida deveras
importante. Como tal, as nossas propostas incidem maioritariamente no contributo para a
redução da despesa pública. São os casos das medidas dois e três, designadamente a
substituição de software licenciado e mais oneroso por software live por parte dos serviços da
administração pública (central e local); e o reforço ao incentivo de medidas promotoras da
saúde, nomeadamente na prevenção da doença, na adoção de medidas profiláticas (estudos
realizados demonstram que os investimentos em prevenção mesmo assim são inferiores aso
tratamentos das doenças e todas as despesas associadas (transporte de doentes, exames de
diagnóstico, tratamentos, internamentos, medicação…). Ambas as medidas vão no sentido de
reduzir as despesas públicas e isso parece-nos de extrema importância.
A outra medida que consideramos igualmente importante prende-se com o
desenvolvimento do setor primário, nomeadamente o agropecuário, o que, pensamos nós, irá
contribuir para o desenvolvimento das comunidades locais e para a redução da dependência
externa no que se refere aos produtos alimentares, para além, obviamente, de constituir um
incentivo aos produtores.

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

1. Medida 1: Desenvolver o setor primário através do alargamento das quotas da produção
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agrícola, da regulação das taxas de lucro dos intermediários e distribuição dois produtos de
cada região nos circuitos comerciais, com maior incidência nas áreas comerciais das próprias
regiões.
Fundamento: Verificando que o preço final de um produto é muito superior ao preço a que o
produtor o vende, sente-se a obrigação de regular as taxas de lucro de cada intermediário.
Assim, incentivam-se os produtores a aumentar a sua produção e consequentemente
impulsiona-se o desenvolvimento do setor primário.
No sentido de apoiar os produtores, sugere-se assim o alargamento das quotas de produção
agrícola impostas pela União Europeia. Com o desenvolvimento do setor primário poder-seão diminuir as importações, satisfazer o mercado nacional e quiçá aumentar as exportações,
reduzindo simultaneamente a dependência externa de bens alimentares.
Outros benefícios desta medida seria o desenvolvimento das comunidades locais e a
valorização da produção nacional.

2. Medida 2: Aquisição de software (parte lógica do computador) de código aberto (software
livre) em serviços de administração pública em substituição do software licenciado (código
fechado).
Fundamento: Sabe-se que, em média, Portugal tem gasto cerca de cem milhões de euros por
ano, nas últimas décadas, em investimentos para comprar software de código fechado
(software pago). O dinheiro que se pouparia desta forma poderia ser canalizado para novos
investimentos, como por exemplo criar mais postos de emprego e consequentemente
melhorar as condições de vida da população portuguesa.

3. Medida 3: Maior incentivo à prática de medidas promotoras de saúde.
Fundamento: Tem-se verificado que Portugal gasta quantias avultadas de dinheiro em
investimentos com a cura e tratamento de problemas de saúde, que se podia reduzir se se
optasse pela prevenção. Sugere-se, assim, que o Estado aposte no reforço das campanhas de
sensibilização, vacinação e aprendizagem escolar sobre os cuidados a ter com a saúde –
medicina profilática.

