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 Secundária de Valbom
Circulo: Porto
Sessão: Secundário

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

Na comemoração dos Cem Anos da República, (re)pensamos numa distribuição mais
equitativa de recursos e fundos, como previsto no artigo 81º (alínea d) da Constituição da
República. É premente tornar economicamente sustentáveis as Regiões que forem criadas, de
acordo com o artigo 255º do CPR.
Importa também repensar políticas de controlo e diminuição do investimento privado em
sectores como a Água e Energia, de acordo com descrito no artigo 86º (ponto 3) e no artigo
81 (alíneas a, b, c, f, i, m e n) da Constituição da República Portuguesa.
Os seus mercados internos assentam em salários de miséria e o investimento público em
Infra-estruturas técnicas e sociais está longe de acompanhar o investimento industrial,
acarretando a este enormes desperdícios.

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

1. 1ª- Regionalização

Implementar uma política de regionalização criando, em Portugal, regiões que devem ser
divididas de acordo com a preferência dos municípios, ou se não houver acordo, segundo a
preferência do governo, com o intuito de uma distribuição mais equitativa de recursos e
fundos, como previsto no artigo 81º (alínea d). Uma vez que consideramos deverem ser as
populações locais a gerirem esses recursos e fundos de entre dos cidadãos/as. São eles/as
que melhor conhecem as dificuldades e as potencialidades de cada região, no sentido de a
tornar economicamente sustentável, de acordo com o artigo 255º do CPR.
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2. 2º- Adquirir a gestão da parcela maioritária dos recursos naturais (água e energia)
Diminuir a parcela do investimento privado e aumentar o papel de Estado quer como
regulador como na exploração dos sectores da água e das energias renováveis, uma vez que
estas pertencem a todos os cidadãos/as portugueses/as e é do interesse nacional o controlo
destes recursos, como descrito no artigo 86º (ponto 3) e no artigo 81 (alíneas a, b, c, f, i, m e
n) da Constituição da República Portuguesa.
O Estado deve ser capaz de garantir a eficiência produtiva de uma empresa pública em
situação económica ou financeira precária, procurando reduzir crises sectoriais, garantindo a
redução e expansão do capital estrangeiro no país, assegurando recursos ao Estado.
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