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Identificação da Escola: E. B. 2/3 Professor Carlos Teixeira
Circulo: Braga
Sessão: Básico

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

Considerando a profunda crise económica que se vive atualmente em Portugal, sobretudo os
elevados níveis de desemprego; considerando que o Estado português, neste momento
crítico, não tem saúde financeira para grandes investimentos, pois deve diminuir o défice,
equilibrando as contas públicas; considerando que, tal como o consultor Jack Soifer
sublinhou, Portugal tem um "potencial gigantesco para poder sair da crise se aumentar as
exportações e diminuir as importações", propomos as três medidas a seguir expostas.

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

1. Desenvolver o Setor Primário (agricultura e pesca), explorando os excelentes recursos

naturais de Portugal para aumentar a exportação e diminuir a importação de bens essenciais
e o desemprego:
Na agricultura, apoiamos a mecanização dos instrumentos de trabalho e a formação de jovens
agricultores, com programas de acompanhamento/orientação, para melhorar a sua
produtividade e competitividade. Na pesca, devemos investir em novas embarcações e
incentivar a criação de cooperativas de pescadores, de forma a potenciar sinergias e a
abertura de novos mercados para a exportação. O nosso peixe é considerado pelos grandes
Chefs como o melhor do mundo e já se exportam algumas quantidades. Tornar este setor um
mecanismo de fomentação de riqueza não é difícil.
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2. Apoiar a criação de novas pequenas e médias empresas em Portugal para diminuir o
desemprego:
Este apoio deve ser dado pelo Estado e por entidades privadas. O Estado deve incentivar o
empreendedorismo português, reduzindo a carga fiscal destas empresas e eliminando a
burocracia excessiva. O apoio financeiro deve ser dado pelo setor bancário privado através de
linhas de crédito especiais, visto que, neste momento, o Estado não dispõe de muito dinheiro
para investir. Os grandes grupos económicos portugueses e estrangeiros devem colaborar
com as pequenas e médias empresas nacionais ao nível dos recursos humanos e materiais.
Novos conceitos de negócio virados para o mercado externo são necessários, gerindo os
recursos racionalmente e aplicando conceitos de Marketing de forma a potenciar o sucesso
dos produtos e dos serviços prestados.

3. Desenvolver e aplicar novas tecnologias no mercado de trabalho nacional com o apoio
logístico de Universidades portuguesas e estrangeiras e o apoio financeiro da União Europeia
e/ou de bancos privados, dado que o Estado não tem atualmente saúde financeira:
As novas tecnologias não são uma ameaça ao emprego, pois a médio e a longo prazo geram
novos postos de trabalho. As novas tecnologias melhoram significativamente a produtividade
e a competitividade das empresas portuguesas, contribuindo assim para o seu sucesso. A
criação de empresas de novas tecnologias é simples e até económica - o principal ativo são as
pessoas. Criativos, designers, programadores, marketeers e gestores são fundamentais para
iniciar grandes projetos, em parceria com as empresas portuguesas, que possam aumentar o
volume de exportações e diminuir a taxa de desemprego.

