Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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Identificação da Escola: Escola EB 2,3 João Roiz de Castelo Branco
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Básico

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

Desde a entrada na C.E.E., Portugal e outros países receberam apoios dos fundos
comunitários para desenvolverem infraestruturas. Muitos investimentos foram direcionados
para vias de comunicação, modernização da indústria, serviços de saúde e educação. No
entanto muitos dos fundos foram mal geridos, por ausência de fiscalização, tornando uma
série de beneficiários em "novos-ricos". Sucessivos governos, em alternância política, não
souberam gerir os investimentos, de forma sustentada, aumentando a dependência do país
em produtos básicos, pois conduziram à falência inúmeras empresas portuguesas.
Atualmente, estamos excessivamente dependentes das importações por exemplo a nível
alimentar, têxtil, energético e tecnológico, apesar de usufruirmos das condições necessárias
para que estas indústrias cresçam e sejam sustentáveis, se estas forem privilegiadas em
detrimento das empresas de capital estrangeiro.
Somos um país que já foi uma potência pesqueira e que progressivamente viu a sua frota
desmantelada, pela contingência das cotas impostas. Esta situação repete-se atualmente por
exemplo na produção de leite, estando os produtores com a sua atividade em risco. Este é um
dos inúmeros exemplos a nível da agropecuária, que está limitada por imposições dos países
mais influentes. Portugal tem de se impor no panorama europeu, valorizando o seu potencial
produtivo, nas áreas agrícola, florestal e marítima. Nesta última tanto a nível pesqueiro, como
nos estaleiros navais. A legislação deve ser protecionista e impedir que as nossas empresas
mais rentáveis caiam nas mãos de investidores estrangeiros.
O clima, as belezas naturais, a cultura, a gastronomia, os vinhos, o fado, são apenas alguns
exemplos das nossas valências que se impõem por si próprias e precisam de eficaz promoção
a nível internacional para conquistar novos mercados. É então necessário tornar atrativos os
pacotes turísticos, impedindo que as expetativas sejam defraudadas, pela existência de
portagens exageradas nas vias principais e de combustível taxado acima da média dos países
de origem dos turistas. Esta preocupação reflete-se também na atividade empresarial, que
precisa de vias de comunicação com custos suportáveis para escoar seus produtos. Tem de se
apostar na inovação e na criatividade, reinventando produtos de cariz tradicional,
certificando-os, dando garantias de qualidade ao consumidor. Promover o turismo, interna e
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externamente, incrementa a economia Portuguesa.
Equilibram-se as finanças públicas com medidas eficazes, mas respeitadoras da evolução
verificada nos diversos sistemas que melhoraram a qualidade de vida dos portugueses,
nomeadamente no acesso à saúde, à justiça, ao ensino tendencialmente gratuito, aos serviços
de proteção civil, forças de segurança e assistência social.
Incentivem-se as pequenas e médias empresas, aliviando a carga fiscal de modo a torná-las
sustentáveis. Controle-se eficazmente a evasão fiscal, especialmente pelos grandes grupos
económicos e combata-se a economia paralela. Para isto, valores como a justiça, a
solidariedade, a honestidade devem estar presentes em todos aqueles que têm
responsabilidades de gerir o país, pelo que os eleitores têm de exigir comportamento
adequado aos políticos, penalizando-se exemplarmente os que forem corruptos.

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

1. Promover atividades / empresas sustentáveis na área da agricultura, floresta e mar, criando

postos de trabalho e gerando valor tanto para consumo nacional como para exportação.

2. Revitalizar o setor do turismo apostando na marca Portugal, enquanto veículo promotor da
divulgação e rentabilização dos recursos naturais e humanos existentes, assim como na sua
requalificação e valorização.

3. Equilibrar as finanças públicas e relançar a economia , controlando de forma eficaz a evasão
fiscal, a economia paralela e o tráfico de influências, assim como apoiar as pequenas e médias
empresas de capital português.

