Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária Pedro Álvares Cabral - Belmonte
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Básico

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

A crise pode ser definida como uma fase de perda, ou uma fase de substituições rápidas, em
que se pode colocar em questão o equilíbrio da pessoa ou de uma sociedade. Torna-se, então,
muito importante a atitude e comportamento da pessoa e da sociedade face a momentos
como este. Define-se também como a perturbação temporária dos mecanismos de regulação
de um sistema, de um indivíduo ou de um grupo.
Todos nós portugueses andamos preocupados com a situação económica e social que se vive
em Portugal. O tempo que estamos a viver está carregado de nuvens sombrias e, mesmo os
mais otimistas, reconhecem que estamos e vamos atravessar anos de enormes dificuldades.
Ao desafio colocado procurou-se responder com a construção e especificação de medidas que
visem combater a crise que hoje se vive em Portugal, nomeadamente no nosso Distrito. Sem
dúvida que é no empreendedorismo que reside a chave para vencer a crise atual.

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

1. Incentivo às Empresas que se fixem na região

As pequenas e médias empresas, têm um enorme peso na sociedade e na economia
portuguesa. Focamos o plano económico, dado o peso destas empresas no produto, no
investimento e nas interdependências da malha económica. No plano social, dada a sua
importância no nível de emprego, bem como a criação de riqueza para o município, sendo por
isso uma medida anticrise. A autarquia de Belmonte propor-se-ia a ceder terrenos e
instalações a custo zero ou valores simbólicos, com o intuito de incentivar a fixação de
empresas; haverá negociações, por parte da autarquia dos empresários locais, com o Governo
português para que as empresas afetas a esta região tenham isenção nas portagens da A23 e
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2. Banco alimentar e de manuais escolares
Com o aumento do desemprego e do número de famílias desestruturadas, há cada vez mais
pessoas a depender de apoios. Propomos a criação de um Banco Alimentar no Agrupamento
que vise colmatar carências alimentares de crianças e jovens da Escola e parentes próximos.
Os alimentos serão conseguidos através de doações de todos os que queiram contribuir para
esta causa e nas primeiras segundas-feiras do mês serão efetuadas recolhas junto dos pais e
encarregados de educação, pessoal docente e não docente. Será solicitado aos
hipermercados e mercearias contribuição mensal com bens essenciais. No banco de manuais,
atendendo ao peso que a compra dos mesmos representa no orçamento das famílias, será
solicitada a intervenção de todos para que cedam os manuais que já não necessitam e sejam
os adotados.

3.

Apostar e potenciar o turismo local

Atendendo a que a vila de Belmonte já possui um conjunto de infraestruturas, pretendemos
aproveitar a sua qualidade turística e histórica. Seria elaborado um roteiro que seria
publicitado na internet. Para o efeito e com o intuito de divulgar o rico património desta
região seria criada uma página no facebook, nomeadamente os museus existentes (Azeite,
Judaico, Ecomuseu do Zêzere, Descobrimentos), a Igreja de S. Tiago, o Castelo, a Torre, as
ruínas Romanas da Fórnea, entre outras. Seria efetuado um percurso turístico/histórico
recorrendo ao comboio existente. Simultaneamente seria promovida a gastronomia local.

