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

Identificação da Escola: Escola Secundária de Montemor-o-Velho
Círculo: Coimbra
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

1- Aumentar a produção agrícola é fundamental. Entendemos que um dos objetivos da PAC:
"incrementar a produtividade da agricultura, fomentando o progresso técnico, assegurando o
desenvolvimento racional da produção e a utilização ótima dos fatores de produção,
designadamente da mão-de-obra", deve ser aplicado de forma a combater a crise no nosso
país. O Estado deve criar uma bolsa de terrenos, promovendo o arrendamento a jovens
agricultores e a desempregados de longa duração, ministrando-lhes formação adequada
através da construção de um maior número de escolas agrárias; deve fomentar a indústria
agrícola, com intervenção direta dos produtores (cooperativas) de modo a contribuir para o
aumento da exportação de produtos de alta qualidade, tipicamente portugueses, pois temos
produtos únicos no mundo. Deve ser feito um aproveitamento da infraestrutura hidrográfica
do Alqueva para a rentabilização da agricultura e incentivar o aumento da produção de
cereais de forma a tornar Portugal mais independente do exterior. Os agricultores devem ser
subsidiados para aumentarem a sua produção devendo ser negociadas verbas para viabilizar
estas iniciativas, no novo quadro comunitário. Consideramos importante investir na indústria
transformadora dando especial atenção aos produtos nacionais (a cortiça, calçado, e outros
de origem têxtil); investir na indústria metalomecânica e indústria naval. Deve ser feito um
investimento na ciência e nos centros universitários ligados à investigação aproximando-os da
produção industrial e desenvolvido o ensino tecnológico incentivando-se os jovens para a
formação tecnológica. Aumentando a produção industrial e agrícola será possível aumentar a
produção nacional e criar mais postos de trabalho. Diminuir os custos de produção noutras
áreas que não nos recursos humanos: custos energéticos e impostos. O Estado deve apostar
na valorização do capital humano, na produção industrial e agrícola, pois este, infelizmente,
tem sido desvalorizado nos últimos anos. Facto que tem por base uma ideia, na nossa opinião
completamente errada uma vez que a mão-de-obra não é a despesa mais representativa dos
custos de produção. Para muitos jovens empreendedores os setores agrícola e industrial
podem constituir uma oportunidade de aplicar as suas capacidades, garantir a sua
empregabilidade e o crescimento económico do país.
2-Para diminuir as importações devemos explorar os nossos recursos naturais, desenvolver
formas de autarcia económica, produzir o que necessitamos e apenas comprar no exterior o
que não existe no país. Deverá ser feito um maior investimento a nível das energias
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renováveis ligadas à energia solar (sol), eólica (vento) e hídrica (rios e mar). Desenvolver um
estudo sobre as potencialidades do país em relação a reservas de energias não renováveis
como as que se obtém a partir do carvão, gás natural e petróleo. O país deverá aumentar as
suas exportações, apostando na qualidade dos produtos nacionais que constituem a "marca"
das suas regiões e de Portugal.
3-Torna-se importante esta medida porque com o valor dos juros e o curto prazo para a
amortização do empréstimo concedido não será possível o pagamento do mesmo sem
consequências gravíssimas para a economia. Não se poderá nunca efetuar, o suposto ajuste
financeiro apenas pela via da austeridade. Terá que se encontrar medidas, algumas das quais
por nós propostas, para que haja crescimento económico. Porque só com esse crescimento
económico é que poderemos honrar os nossos compromissos, quer com as identidades
externas que nos financiam, quer para com o nosso povo. Renegociação das PPP (Parcerias
Público-Privadas) impondo limites aos ganhos financeiros que estes contratos permitem às
empresas e entidades financeiras. Responsabilização dos agentes políticos que subscreveram
em representação do Estado os referidos contratos, uma vez que não foi tido em conta o
superior interesse do Estado.

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

1. Investir em atividades agrícolas e industriais sustentáveis para aumentar a riqueza do país e
combater o desemprego.

2. Aumentar as exportações e diminuir as importações desenvolvendo formas de autarcia
económica.

3. Renegociar a dívida (reestruturação de valores e prazos) e as PPP ( Parcerias PúblicoPrivadas).

