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Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos: (considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as
medidas propostas)
É de conhecimento geral que Portugal está a passar uma crise a nível económico devastadora.
Uma crise na qual vários sectores económicos parecem não ter soluções objectivas concretas.
A região do Vale do Ave – à qual pertencemos – sempre dependeu e muito da indústria têxtil,
razão pela qual é agora imperativo dinamizar este sector antes que se desvaneça por
completo e faça com que toda a região entre numa crise ainda mais profunda.
A nossa proposta consiste na abertura de linhas de crédito, bem como proporcionar a
hipótese de aquisição de máquinas de alta tecnologia às empresas que demonstrem uma
capacidade de inovação capaz de competir no mercado nacional e internacional.
A medida proposta consiste não só na dinamização como na aposta numa diversificação da
indústria Têxtil ao ponto de criar novas empresas, novos postos de trabalho e novas
condições de trabalho a uma zona que tão elevado nível de desemprego apresenta.
Não menos importante é o facto de que a região é um "barómetro" nacional – visto que a sua
densidade populacional activa e índice de PIB, assim o justificam. Esta região, pelo seu alto
teor de exportações – cerca de 15% do total nacional – tem um forte impacto na economia
nacional, pelo que as declarações de falência (efectivas ou “virtuais”, poderão ser um entrave
ao desenvolvimento económico do país.
O aumento da capacidade de produzir e produzir com qualidade iria aumentar não só as
vendas mas também deixar uma imagem de marca que em certos aspectos é tão importante
quanto o produto.
Não falamos apenas numa dinamização ao nível do vestuário e têxtil lar mas também noutras
vertentes em que o têxtil pode ser útil, como sejam as vertentes médico-científicas.
A nossa proposta tem também como consequência o dinamizar de sinergias entre vários
sectores aumentando a rentabilidade de outras empresas, embora deforma indirecta mas que
acabará por se revelar no consumo.
Ao dinamizar a economia do Vale do Ave, o país não estaria a perder dinheiro ou capital, pois
diminuiria quase a cem por cento o desemprego, contribuindo para a diminuição da despesa
pública e, na relação inversa, contribuiria para o aumento dos impostos e da riqueza interna

do país.
O governo já apoiou a banca como forma de dinamizar as pequenas e médias empresas, deve
agora também ajudar a financiar e a recatapultar empresas que num passado recente
mostraram a sua competitividade e que agora se encontram em dificuldade devido à
deslocação da produção para países de mão-de-obra mais barata.
A nossa proposta visa também a criação de uma comissão de vigilância, quer a nível de
aplicação monetária quer a nível de cumprimento das regras estabelecidas pela UE, tentando
no entanto criar preços competitivos de modo a consciencializar os consumidores para acabar
com determinados flagelos como são o caso do trabalho escravo e infantil.
Por último, a nossa proposta implica uma vertente que consideramos igualmente prioritária,
que é a questão da formação profissional e reconversão de algumas áreas laborais.
Em suma queremos fazer evoluir a indústria têxtil na formação, autenticidade e originalidade
de produto.

Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)
1. Contratualização entre as Empresas e o Estado, relativamente à capacidade de evolução e
renovação com atribuição de ajudas monetárias ou em máquinofacturas de acordo com o que
for mais oportuno, no sentido de uma evolução capaz, significativa e lucrativa.

2. Compromisso por parte das empresas, em criar um produto capaz de competir com o
mercado Asiático e do Leste Europeu, focalizando o seu desempenho no aumento da
qualidade do produto, tendo em conta preocupações ambientais ou seja, produzir um
produto "amigo do ambiente".

3. Baixar as cargas fiscais das pequenas e médias empresas têxteis que respeitassem um dos
seguintes critérios: aumento de 40% de funcionários efectivos; desenvolvimento de um
projecto inovador, capaz de inserção no mercado nacional e internacional; ocorrência de
sinergias entre 3 ou mais empresas de sectores diferentes e apresentação de um nível de
exportações superior aos anteriormente conseguidos, garantindo pelo menos, a exportação,
para 5 países (especialmente para países fora da EU).

