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AOS MEUS ALUNOS...
Por Mário Dias

Aproxima-se o final de mais um ciclo formativo do Curso Profissional de Técnico de Comércio,

correspondente ao período de 2018/2021. É uma turma muito especial este 12.º C. Cresceram nas

aprendizagens e competências, adquiridas em sala de aula, nas atividades realizadas, nas visitas de

estudo, … Cresceram como pessoas, com mais maturidade, responsabilidade e ponderação, … Mas se há

algo que aos meus olhos mais os define, são os afetos, a sua capacidade de relacionamento, o seu

carácter voluntarioso, o seu espírito de entre ajuda, a sua solidariedade, a sua atenção ao outro. Mesmo

nos dias mais sombrios, olha-se para a turma e facilmente se vê um sorriso que irradia!

Passaram por lutas, dificuldade e desafios, e com muita coragem, empenho e engenho ultrapassaram

todos os obstáculos! Não desistiram e isso faz deles vencedores. Celebramos! Mas este momento

representa a conquista de um objetivo. Os próximos objetivos e sonhos vão ser conquistados com a

persistência e o esforço de cada um.

Acreditem que têm forças para chegar onde querem. Basta quererem! Tudo o que um sonho precisa para

ser realizado é de alguém que acredite que ele possa ser concretizado. Acreditem! Eu acredito em vós! 

   DT Mário Dias
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Fase do Planeamento: na qual

são definidas as metas e

objetivos apropriados e

mensuráveis;

Fase da Implementação: na qual

se põe em prática os

procedimentos que asseguram o

cumprimento das metas e

objetivos definidos;

Fase de Avaliação: Procede-se à

recolha e tratamento de dados

que sustentem uma avaliação

fundamentada dos resultados

esperados;

Fase da Revisão: Visa desenvolver

procedimentos para atingir os

resultados ainda não alcançados

e/ou estabelecer novos objetivos

em função das evidências

geradas, por forma a garantir a

introdução das melhorias

necessárias.

          Quadro EQAVET é o Quadro de

Referência Europeu de Garantia da

Qualidade para o Ensino e a

Formação Profissionais.

É um instrumento para ajudar os

operadores de EFP (Ensino e

Formação Profissional) a promover e

monitorizar a melhoria contínua dos

seus sistemas de EFP, com base em

referências europeias comuns.

O ciclo de qualidade do EQAVET 

 envolve quatro fases (Planear,

Implementar, Avaliar e Rever), que

estão interrelacionadas e que devem

ser abordadas em conjunto.

1.

2.

3.

4.

EQAVET

Num ciclo composto por quatro fases (planeamento, execução, avaliação e revisão).

Em critérios de qualidade e descritores indicativos para cada fase do ciclo.

Em indicadores comuns, de natureza qualitativa e de natureza quantitativa, que

permitem avaliar os objetivos, os métodos, os processos e os resultados da formação. .

        EQAVET propõe uma metodologia assente:

             

     m  março do corrente ano foi atribuído

pela ANQEP - Agência Nacional para a

Qualificação e o Ensino Profissional, IP,  à

EBSL, o selo de conformidade EQAVET,

pelo prazo de um ano. Foi  o

reconhecimento do trabalho desenvolvido

por Alunos, Professores, Psicólogas, 

 Funcionários, Encarregados de Educação,

Empresários e outros Parceiros que têm

colaborado com a nossa escola e com

qual têm contribuído para a melhoria dos

processos de ensino e aprendizagem. 

O processo de Certificação EQAVET apela

a um maior estreitamento de laços com

os diversos stakeholders e à revisão

contínua dos processos de melhoria da

qualidade.

Divulgação, de forma sistemática, na

página do AEL, de documentação,

atividades e indicadores de qualidade; 

Sistematização dos processos de

aferição do grau de satisfação dos

diversos intervenientes na ação

educativa;

Revisão contínua de  objetivos, metas e

planos de melhora;

Internacionalização das atividades do

Agrupamento (Erasmus+ e E-Twinning);

Parcerias com instituições de ensino

superior.

A EBSL continuará a privilegiar o

relacionamento com os encarregados de

educação e com empresários das mais

diversas áreas,  continuará a procurar 

 ligações a entidades diversas que

promovam boas práticas de ação educativa,

continuará a repensar os processos e a

implementar estratégias de melhoria da

qualidade. Por exemplo,

METODOLOGIA DO
EQAVET

O QUE É?

ESCOLA BÁSICA E
SECUNDÁRIA DE LORDELO

QUADRO DE REFERÊNCIA EUROPEU DE GARANTIA DA
QUALIDADE PARA O ENSINO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

O

MELHORIA CONTÍNUA

O

EQAVET

E

CERTIFICAÇÃO
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       aqui a dois anos comemoramos os 50 anos da escola de Lordelo. Começamos já a engalanar-

nos para a festa que queremos que seja de arromba.

Este ano tivemos uma escola nova. O esforço foi de todos, sem exceção. Principalmente dos nossos

alunos que se reinventaram para que fosse possível aprender nas condições que nós bem sabemos

quais são. 

Esta geração está preparada para tudo. Não temos medo de nada do que poderá vir por aí. Fomos

comunidade, fomos família, fomos presentes. Presencial ou online estivemos sempre uns com os

outros, e sempre que algum dos nossos petizes não aparecia montava-se a máquina! Ouvimo-los

muitas vezes dizer “eu só adormeci…“ ou “Ui… para quê tanta preocupação? Só fui ao médico!?”.

Sabemos os nomes de todos. Deles, dos pais e, às vezes,  até dos irmãos, primos e avós. Percebemos

que estamos todos ligados. Conhecemos os graus de parentesco de uns com os outros e de alguns

que já foram nossos e que hoje são do mundo! 

Temos muito orgulho em sermos assim. Uma escola que não esconde que é pequena e que quer

continuar a ser para que possamos estar sempre presentes. Somos uma escola de excelência.

Temos braços para todos: para os que gostam de equações e para os que não gostam de equações.

Sabem porquê? Porque descobrimos que gostam de outra coisa. Temos muitas matérias e todos

gostam sempre mais de uma matéria do que de outra. Temos barras no desporto, na música, na

literatura e no inglês. Há cá alunos que falam outras línguas tão bem como o português e outros

que aprendem por si próprios dialetos que não lembra a ninguém. Muitos lêem livros (muitos até)

mas não são daqueles que se começa no princípio e acaba no fim. São daqueles que começam no

fim e acabam no princípio! E música? Há cá bateristas, guitarristas e outros que têm bandas. Que o

diga o Professor José Luís que os mima como ninguém. E que bom que é ir a uma turma, e outra e

outra… e eu faço de propósito para passar pela sala dele, porque ouço sempre o som da música que

me alegra o coração. 

E quando os nossos alunos ganham prémios, medalhas e sobem aos pódios fora da nossa escola,

fazemos a festa e temos muito orgulho de serem nossos! 

Quando são pequeninos, dizemos que vão ser os melhores chefs, músicos, pasteleiros, gestores,

médicos, políticos! E sabem que mais? São mesmo! 

Quando terminam a escolaridade, são sempre os melhores nas empresas, nas faculdades e em tudo

o que fazem. Sabem porquê? Porque são nossos! Não é assim que tratamos os nossos filhos?

Quando estamos com eles dos 3 anos ao 12º, vibramos com os excelentes, choramos com as notas

menos boas e desejamos que consigam aquilo a que se propõem! 

É assim no agrupamento de escolas de Lordelo! 

Somos os melhores e os maiores! Não é assim com os nossos filhos?

SÃO NOSSOS FILHOS

D

Por EMAEI - Equipa Multidisciplinar de Apoio à Educação Inclusiva
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Neste ano letivo, mais uma vez atribulado e condicionado pelo malvado e mutante “bichinho que nem bicho é”,

deparámo-nos com um novo (ou já velho?) desafio: Vamos cuidar melhor do nosso Mundo? A mudança assusta e,

por tradição ou receio, quando nos sugerem alterar hábitos e rotinas o nosso instinto, talvez de sobrevivência, entra

em modo alerta: “Cuidado!”; “É melhor ficar como está.” ; “Não sei se vale a pena o esforço.”; “Não há tempo para isso,

nem é tempo de pensar nisso!”... Mas a pandemia obrigou-nos a parar e a refletir. Na importância do hoje, do agora,

dos momentos, dos sentimentos…a pensar mais naquilo e naqueles que nos envolvem. O Mundo é a nossa casa! (Já

ouvimos muita vez esta frase, certo?) No entanto, antes do Mundo ser a nossa casa, o nosso quarto é o nosso mundo,

a nossa casa é o nosso mundo, a nossa escola é o nosso mundo, a nossa terra é o nosso mundo, o nosso país é o

nosso mundo. Mastodos estes mundos não são só nossos, o que torna tudo ainda mais maravilhoso! Conhecer

melhor o que nos rodeia e assumir a responsabilidade de cuidar de cada um dos nossos mundos é um passo muito

importante no nosso crescimento, seja em que idade for. A Escola deve promover o desenvolvimento de

competências que permitam aos alunos desempenhar o seu papel interventivo no Mundo. Conjuntamente com a

família e toda a restante comunidade, a Escola deve criar condições para que as crianças e jovens adquiram

conhecimentos que os ajudem a fazer as suas escolhas, de forma responsável e segura. Serem bons cuidadores de si

e dos outros.

Para auxiliar a Escola neste seu fundamental papel, existem vários programas/projetos regionais, nacionais e

internacionais, estruturados para que, seguindo determinado método, se desenvolvam essas competências. É o caso

do programa Eco-Escolas, a cujo galardão a Escola Básica e Secundária de Lordelo se está a candidatar.

Alguma vez viram numa escola uma grande bandeira verde que tem no centro um “menino-árvore” de braços

abertos, protegendo um livro azul? Queremos uma! Não é pela bandeira em si, mas pelo que ela simbolizará: que

toda a Escola está unida para cuidar melhor do seu Mundo.

O programa Eco-escolas, programa internacional desenvolvido em Portugal desde 1996 pela ABAE, “pretende

encorajar, reconhecer e premiar o trabalho desenvolvido pela escola na melhoria do seu desempenho ambiental e

sensibilização/educação para a necessidade de adoção de comportamentos mais sustentáveis. (…) criar hábitos de

participação e cidadania, tendo como objetivo principal encontrar soluções que permitam melhorar a qualidade de

vida na escola e na comunidade.” (https://ecoescolas.abae.pt/).

Unidos para cuidar do nosso
mundo

POR MARIA JOÃO DAMAS DE CARVALHO
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Quando a Escola aderiu a este programa comprometeu-se a

desenvolver um conjunto de ações, envolvendo os

diferentes elementos da comunidade escolar, seguindo o

Método dos 7 passos: constituição do CONSELHO

ECOESCOLAS (CEE), no qual os alunos têm de estar em

maioria e onde estão representados professores, pessoal

não docente, encarregados de educação e elementos da

comunidade envolvente (junta freguesia, município,…);

realizar diagnóstico do meio - AUDITORIA AMBIENTAL;

identificar áreas prioritárias nos temas água, resíduos,

energia, tema do ano ou outros que a escola pretendesse

trabalhar - PLANO DE AÇÃO; integrar as temáticas da

sustentabilidade no currículo das diferentes disciplinas -

INTEGRAÇÃO CURRICULAR; divulgar as atividades

realizadas: INFORMAR E ENVOLVER; definir metas e modos

de avaliar o plano de ação: MONITORIZAR E AVALIAR e

declarar o compromisso da escola com a sustentabilidade:

ECO-CÓDIGO.

Apesar das dificuldades, devidas ao contexto pandémico e à realização de obras, a comunidade educativa mostrou

interesse sobres estes temas e os alunos da escola envolveram-se em vários projetos, integrando os saberes de várias

disciplinas. Realizaram “safaris ambientais” e tiveram aulas ao ar livre, para melhor se conhecerem a si próprios e ao meio

envolvente; participaram em desafios Eco-Escolas: “Aqui há vida!”; “Declara-te ao Planeta”; “Amar o Mar”; “Eu vou mudar o

mundo”; “O Mar começa aqui!”; “Ecolápis”; “Painel da Biodiversidade”; celebraram dias comemorativos, em articulação

com a Biblioteca Escolar: Água; Floresta Autóctone; Hora do Planeta; Dia Europeu do Mar; Dia da Abelha, Dia da Terra,….;

colaram avisos para poupar água e luz e colocaram ecopontos nas salas; criaram jogos (digitais e de tabuleiro);

dinamizaram concursos de contos, no Dia da Árvore, e fizeram poemas à Terra; criaram vídeos sobre a poluição do rio

Ferreira; dinamizaram campanhas solidarias,…. Tanta coisa!... Mas é preciso mais. É preciso que mais alunos se envolvam,

não apenas participando nas atividades, mas também tomando a iniciativa de as propor, de as organizar, de as divulgar,

de as avaliar. Que toda a comunidade se envolva. Temos de assumir o nosso compromisso para com o nosso Mundo!

Precisamos de todos!

Até breve! 

Maria João Damas de Carvalho 

“O que eu faço é uma pequena gota no meio do oceano. Mas sem ela, o oceano será menor.” (Madre Teresa de Calcutá)
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Para que serve o Orçamento de Estado?
O Orçamento do Estado serve para cumprir três grandes funções:
- Económicas – destina-se a permitir uma melhor gestão do dinheiro público
e, ao mesmo tempo, possibilitar ao Governo estar a par da política
económica global do Estado.

- Políticas – assegura direitos fundamentais dos cidadãos, impedindo que
tenham de pagar impostos sem autorização dos seus representantes
legítimos. Garante também o equilíbrio e separação dos poderes. Sem a
aprovação da Assembleia da República, o Governo não pode executar
medidas.

- Jurídicas – a Administração Pública está limitada por um conjunto de
normas que regulam o seu funcionamento e organização, bem como o seu
relacionamento com os cidadãos.

O Orçamento do Estado, umO Orçamento do Estado, umO Orçamento do Estado, um
instrumento de gestão queinstrumento de gestão queinstrumento de gestão que
contém uma previsãocontém uma previsãocontém uma previsão
discriminada das receitas ediscriminada das receitas ediscriminada das receitas e
despesas do Estado, incluindo asdespesas do Estado, incluindo asdespesas do Estado, incluindo as
dos fundos e serviços autónomosdos fundos e serviços autónomosdos fundos e serviços autónomos
e o orçamento da segurançae o orçamento da segurançae o orçamento da segurança
social, é da iniciativa exclusiva dosocial, é da iniciativa exclusiva dosocial, é da iniciativa exclusiva do
Governo.Governo.Governo.
A proposta de lei do OrçamentoA proposta de lei do OrçamentoA proposta de lei do Orçamento
do Estado para o ano económicodo Estado para o ano económicodo Estado para o ano económico
seguinte deve ser apresentada àseguinte deve ser apresentada àseguinte deve ser apresentada à
Assembleia da República, até 10Assembleia da República, até 10Assembleia da República, até 10
de outubro de cada ano.de outubro de cada ano.de outubro de cada ano.   
A votação da proposta de lei doA votação da proposta de lei doA votação da proposta de lei do
Orçamento do Estado realiza-seOrçamento do Estado realiza-seOrçamento do Estado realiza-se
no prazo de 50 dias após a datano prazo de 50 dias após a datano prazo de 50 dias após a data
da sua admissão pela Assembleiada sua admissão pela Assembleiada sua admissão pela Assembleia
da República.da República.da República.   

Lei-TravãoLei-TravãoLei-Travão
Depois de aprovado oDepois de aprovado oDepois de aprovado o
orçamento, não podem serorçamento, não podem serorçamento, não podem ser
apresentadas iniciativasapresentadas iniciativasapresentadas iniciativas
legislativas que envolvam olegislativas que envolvam olegislativas que envolvam o
aumento das despesas ou aaumento das despesas ou aaumento das despesas ou a
diminuição das receitas previstas.diminuição das receitas previstas.diminuição das receitas previstas.

Processo orçamentalProcesso orçamentalProcesso orçamental
A proposta deve ser entregueA proposta deve ser entregueA proposta deve ser entregue
pelo Ministro das finanças aopelo Ministro das finanças aopelo Ministro das finanças ao
Presidente da Assembleia. ApósPresidente da Assembleia. ApósPresidente da Assembleia. Após
ser admitida pelo Presidente doser admitida pelo Presidente doser admitida pelo Presidente do
Parlamento, é distribuída pelosParlamento, é distribuída pelosParlamento, é distribuída pelos
diversos deputados e publicadadiversos deputados e publicadadiversos deputados e publicada
no Diário da Assembleia dano Diário da Assembleia dano Diário da Assembleia da
República. Depois disto, aRepública. Depois disto, aRepública. Depois disto, a
proposta é remetida à Comissãoproposta é remetida à Comissãoproposta é remetida à Comissão
de Orçamento para serde Orçamento para serde Orçamento para ser
elaborado o relatório e àselaborado o relatório e àselaborado o relatório e às
restantes Comissões pararestantes Comissões pararestantes Comissões para
parecer. Posteriormente, oparecer. Posteriormente, oparecer. Posteriormente, o
Ministro das Finanças apresentaMinistro das Finanças apresentaMinistro das Finanças apresenta
a proposta na Comissão dea proposta na Comissão dea proposta na Comissão de
Orçamento.Orçamento.Orçamento.
Segue-se a apresentação doSegue-se a apresentação doSegue-se a apresentação do
orçamento da Segurança Socialorçamento da Segurança Socialorçamento da Segurança Social
pelo Ministro que tutela esta áreapelo Ministro que tutela esta áreapelo Ministro que tutela esta área
às Comissões de Orçamento eàs Comissões de Orçamento eàs Comissões de Orçamento e
Trabalho.Trabalho.Trabalho.

O Orçamento do Estado determina como vai ser exercida a governação
financeira do país em cada ano, ou seja, interfere com o dinheiro de
todos os cidadãos. Assim, o Orçamento dita a governação financeira de
um país para cada ano, tendo impacto no dia a dia das famílias e
empresas.

Orçamento do Estado 2021

Vamos aprender Economia?

Por Jéssica Santos - 12ºC

O orçamento de estado de 2021, segundo o Governo, é um orçamento que
combate a pandemia, protege as pessoas e apoia a economia e o emprego.
Este orçamento possui 3 prioridades: proteger quem trabalha, reforçar a saúde
e defender os rendimentos.

Para proteger quem trabalha serão implementadas diversas
medidas, tais como a criação de um apoio extraordinário ao
rendimento dos trabalhadores (o valor de referência é o limiar de
pobreza, 501€) para quem perdeu o emprego ou teve uma quebra
significativa na sua atividade. Este apoio extraordinário, com um
valor global de 450M€, estará sujeito a condição de recursos (sem
considerar a habitação própria e permanente), abrangendo:
- trabalhadores por conta de outrem que tenham ficado sem
emprego e não tenham acesso a uma prestação de desemprego ou
esta tenha terminado.
- trabalhadores independentes que tenham tido uma quebra de
rendimentos de pelo menos 40%.
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O Orçamento é então discutido eO Orçamento é então discutido eO Orçamento é então discutido e
votado na sua generalidade, emvotado na sua generalidade, emvotado na sua generalidade, em
Plenário, onde são debatidos ePlenário, onde são debatidos ePlenário, onde são debatidos e
votados os princípios e asvotados os princípios e asvotados os princípios e as
disposições gerais. Após adisposições gerais. Após adisposições gerais. Após a
aprovação na generalidade, temaprovação na generalidade, temaprovação na generalidade, tem
lugar a apreciação maislugar a apreciação maislugar a apreciação mais
especialidade da proposta.especialidade da proposta.especialidade da proposta.
Durante as duas semanasDurante as duas semanasDurante as duas semanas
seguintes, são realizadasseguintes, são realizadasseguintes, são realizadas
audições nas Comissões. Nesteaudições nas Comissões. Nesteaudições nas Comissões. Neste
período, os deputados e osperíodo, os deputados e osperíodo, os deputados e os
grupos parlamentares podemgrupos parlamentares podemgrupos parlamentares podem
apresentar propostas deapresentar propostas deapresentar propostas de
alteração à iniciativa. Segue-sealteração à iniciativa. Segue-sealteração à iniciativa. Segue-se
então a votação na especialidade.então a votação na especialidade.então a votação na especialidade.   

A proposta é depois submetida àA proposta é depois submetida àA proposta é depois submetida à
votação final global em Plenáriovotação final global em Plenáriovotação final global em Plenário
para a aprovação em diploma depara a aprovação em diploma depara a aprovação em diploma de
todas as alterações introduzidastodas as alterações introduzidastodas as alterações introduzidas
em processo. Seguida a redaçãoem processo. Seguida a redaçãoem processo. Seguida a redação
final do texto, é fixada pelafinal do texto, é fixada pelafinal do texto, é fixada pela
Comissão de Orçamento. O textoComissão de Orçamento. O textoComissão de Orçamento. O texto
é então publicado no Diário daé então publicado no Diário daé então publicado no Diário da
Assembleia como decreto eAssembleia como decreto eAssembleia como decreto e
enviado para o Presidente daenviado para o Presidente daenviado para o Presidente da
República que tem a palavra final.República que tem a palavra final.República que tem a palavra final.   

Após a promulgação doApós a promulgação doApós a promulgação do
Presidente, tal como qualquerPresidente, tal como qualquerPresidente, tal como qualquer
outra lei, o Orçamento do Estadooutra lei, o Orçamento do Estadooutra lei, o Orçamento do Estado
tem de ser publicado no jornaltem de ser publicado no jornaltem de ser publicado no jornal
oficial do país, o Diário daoficial do país, o Diário daoficial do país, o Diário da
República.República.República.

Para além disto, será implementado também o majoramento do valor mínimo
do subsídio de desemprego para um montante acima do limiar de pobreza
para os trabalhadores que recebiam o salário mínimo, a entrega de um
complemento referente ao valor da diferença para o novo apoio
extraordinário destinado a trabalhadores com subsídio social de
desemprego, o prolongamento do apoio extraordinário para trabalhadores
informais em situação de desproteção económica e social até 2021, a
concretização de um suplemento de insalubridade e penosidade para os
trabalhadores em funções públicas nos setores da higiene urbana e
saneamento, as grandes empresas que possuam lucros em 2020 devem
manter o mesmo nível de emprego para não perder acesso a incentivos
fiscais e a linhas de crédito com garantia pública, estabelecer uma
moratória geral por 24 meses à caducidade das convenções coletivas de
trabalho, reforçar a capacidade de fiscalização da Autoridade para as
Condições do Trabalho com mais 60 inspetores e ainda, reforçar as políticas
ativas de emprego e de formação profissional.

Para reforçar a saúde serão efetivadas várias medidas, tais
como contratar mais 4200 profissionais de saúde para os
hospitais e centros de saúde, reforçar o INEM com mais 260
profissionais, a isenção do pagamento de taxas moderadoras
para exames complementares de diagnóstico e terapêutica
prescritos pelos cuidados de saúde primários, o investimento de
90M€ nos cuidados de saúde primários, o investimento de
27M€ na rede de cuidados continuados integrados e um reforço
de 19M€ no Programa de Saúde Mental.

https://www.montepio.org/ei/pessoal/impostos/para-que-serve-o-
orcamento-do-estado/
https://www.parlamento.pt/OrcamentoEstado/Paginas/oe-sobre.aspx
https://oe2021.gov.pt/

Fontes

Este orçamento também é
composto por 4 desafios
estratégicos: 

Demografia

Alterações
Climáticas

Desigualdades

Sociedade
Digital

E, por fim, as áreas governamentais abrangidas por este orçamento são
as seguintes: a economia e transição digital, os negócios estrangeiros, a
presidência, as finanças, a defesa nacional, a administração interna, a
justiça, a modernização do Estado e da administração pública, o
planeamento, a cultura, a educação, a ciência, tecnologia e ensino superior,
o trabalho, solidariedade e segurança social, a saúde, o ambiente e ação
climática, as infraestruturas e habitação, a coesão territorial, a agricultura e
o Mar.

Para defender os rendimentos serão efetivadas diversas
medidas, sendo elas o aumento do salário mínimo nacional, o
aumento de 10€ para pensionistas que recebem até 1,5 IAS
(658€), a redução das taxas de retenção na fonte de IRS
garantindo às famílias portuguesas uma liquidez adicional de
200M€, a redução da taxa de IVA aplicável à eletricidade
permitindo poupar 150M€ com consumos sustentáveis, o
aumento de 3% da massa salarial na Administração Pública, a
creche gratuita para os filhos das famílias no 1.º e 2.º escalões
de rendimentos da comparticipação familiar e um alívio dos
encargos fixos das famílias.
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Por 
Marta Bessa
12ºC

Vamos aprender Economia?

    esde tempos remotos que o ser humano vive em

grupo, cooperando entre si de forma a poder retirar

da natureza tudo aquilo de que precisava para

satisfazer as suas necessidades. As tribos, as

famílias, o clã são exemplos do sentido gregário

que desde sempre caraterizou o ser humano.

Naturalmente, a vida em sociedade exige que as

comunidades humanas disponham de uma

estrutura organizada. Esta é reconhecida por todos

os membros e dotada de força coerciva, capaz de

garantir a vida em sociedade, ditando leis e regras

que todos devem seguir, salvaguardando assim os

interesses de todos os membros da coletividade e

defendendo os indivíduos uns dos outros. Esta

estrutura organizada corresponde modernamente

ao Estado.

Presidente da república;

Assembleia da república;

Governo;

Tribunais.

   Estado dispõe de entidades singulares e coletivas,

designadas por órgãos de soberania e cujas competências se

encontram constitucionalmente estabelecidas.Assim,

constituem órgãos de soberania, de acordo com o artigo

110.º da Constituição da República Portuguesa.

Verificamos que as funções do Estado são desempenhadas

por vários órgãos de soberania, como é o caso da função

legislativa, que é desenvolvida pela Assembleia da República

e pelo Governo. Verificamos também que alguns órgãos de

soberania acumulam mais de uma função. É o caso do

governo que além da função de administrar o país também

desempenha a função legislativa.

Povo, ou seja, um conjunto de pessoas

ligadas entre si por laços de

nacionalidade. 

Território, isto é, um espaço geográfico

onde o Estado exerce o seu poder e

inclui o solo, o subsolo, o espaço aéreo

e o espaço marítimo.

Soberania, ou seja, o poder político

inerente ao Estado.

O Estado é composto pelos seguintes

elementos:

O principal objetivo da ação do Estado
é a promoção da satisfação das
necessidades de toda a coletividade e
garantir a vida em sociedade.O ESTADO

PORTUGUÊS

Esferas de intervenção do Estado:

O Estado visa:

D

O
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Políticas económicas e
socias - ações que o Estado

desenvolve para atingir

certos objetivos.

Políticas Conjunturais -

política de redistribuição de

rendimentos, política

orçamental, política de

preços, etc.

Políticas Estruturais -

política agrícola, industrial,

ambiente, etc.

 A Bandeira Nacional, símbolo da soberania da República, da independência, da unidade e integridade de

Portugal é a adotada pela República instaurada pela Revolução de 5 de outubro de 1910. A Bandeira Nacional é

dividida verticalmente em duas cores - verde escuro e vermelho - ficando o verde do lado da tralha ou do

mastro. 

O Hino Nacional é o outro símbolo nacional definido pelo artigo 11º da Constituição. Com música da autoria de

Alfredo Keil e letra de Henrique Lopes de Mendonça, A Portuguesa foi proclamada como hino nacional na

Assembleia Constituinte de 19 de junho de 1911, que aprovou também a Bandeira Nacional.

Símbolos nacionais
 A Constituição da República determina, no seu artigo 11º, nºs. 1 e 2:

Documento onde são

previstas as despesas e

receitas do Estado para um

determinado período de

tempo, geralmente um ano,

constituindo um

instrumento económico e

social do governo.

Finalidades:
 Eficiência económica,

desenvolvimento articulado

da economia ao nível dos

setores e das regiões.

Instrumentos:
Planos de desenvolvimento

económico e social.

Vamos aprender Economia?

Por 
Adérito Garcês
12ºC
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Este conceito de ligação entre produto e produtividade foi criado ao longo dos anos e foi-se mantendo a
visão de que são a mesma coisa ou, muitas vezes, que uma é o sinónimo da outra, o que não é verdade. A
produtividade é um conceito que relaciona o produto com os fatores necessários para os produzir. É uma
relação entre o rendimento (produto) e os gastos(fatores de produção).
Portugal tem, de facto, um défice estrutural de produtividade e é um dos grandes desafios da nossa
economia. A resolução do problema da produtividade pode passar pela qualificação do capital humano e
por uma subida na cadeia de valor. 
É importante fazer da produtividade um fator de crescimento, competitividade e bem-estar social.
Devemos lembrar que a produtividade é determinante para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.
E nas empresas, a produtividade é importante na criação de valor para o mercado sem aumentar o capital
investido. 
O sucesso das empresas depende muito do desempenho laboral, este pode permitir a redução das
despesas de produção, a melhoria da qualidade de bens e serviços, o aumento das margens de lucro e o
incremento da eficiência interna.
Assim se esclarece que nos setores de elevado valor acrescentado e alto conteúdo tecnológico a
produtividade seja significativamente maior do que nas atividades menos qualificadas. Logo, um país
onde predominam os serviços de proximidade e as microempresas, como o nosso, dificilmente não terá
um problema de produtividade e, consequentemente, uma tendência para desequilíbrios nas balanças
correntes e de capital. 
Portugal é um dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) com
níveis de escolaridade mais baixos entre os jovens adultos, e por isso mesmo não pode abrandar o seu
esforço para elevar o nível de instrução da população, reforçando o investimento em formação
profissional.
A competitividade condiciona o crescimento potencial de uma economia e o aumento dos padrões de vida
da população. A produtividade do trabalho é um dos fatores importantes para a competitividade. Portugal
precisa de valorização do trabalho, envolvendo não só o salário, mas também outras condições de
trabalho pois a produtividade é uma das principais chaves para o aumento da riqueza nacional, da
sustentabilidade das reformas e da prosperidade das gerações futuras.

O impacto da covid-19 no mercado de trabalho também já se refletir, através da análise do número de
desempregados:
"Em 2020 estavam inscritas 385 mil pessoas como desempregadas no IEFP. Face a 2019, é um aumento de
mais 71 mil pessoas (um acréscimo de 22%). Relativamente ao perfil dos desempregados em 2020, verifica-
se que: 92% estão à procura de novo emprego; mais de metade são mulheres (56%); um quarto tem 55 ou
mais anos; quase metade (49%) tem no máximo o ensino básico; mais de 70% provém do setor terciário; e
63% está inscrito no IEFP há menos de um ano".
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COMO A PANDEMIA DA
COVID-19 ALTEROU O

CONSUMO DOS
PORTUGUESES?

Com a fase pandémica vivida atualmente, desde o mês de março

de 2020, os hábitos de consumo dos portugueses sofreram várias

mudanças.

Na semana em que Portugal entrou oficialmente na fase de

mitigação da Covid-19, com transmissão comunitária do vírus, e

quando os portugueses começaram a viver com restrições, houve

uma redução das vendas, de acordo com o barómetro semanal da

Nielsen. Na semana entre 23 e 29 de março, as vendas atingiram os

206 milhões de euros, uma quebra de 6% face ao período

homólogo e de 12% comparativamente à semana anterior. Já no

mês de junho, as expetativas económicas, salariais e a disposição

para adquirir algum produto/serviço apresentaram um

crescimento muito ligeiro, segundo a GFK Portugal. 

Com as restrições e o aconselhamento para evitar sair de casa,

estudos feitos pelo SIBS Analytics, pelo Oney Bank e pela Nielsen,

mostram que os portugueses mudaram os seus hábitos de

consumo relativamente àquilo que compram e a forma como

compram.

Segundo um estudo feito pela SIBS Analytics sobre o

comportamento dos consumidores portugueses 100 dias após o

primeiro Estado de Emergência, pode concluir-se que os

consumidores continuaram a evitar o contacto físico e a optar,

essencialmente, pelo consumo de bens essenciais. O relatório

divulgado em comunicado observou três grandes fases no

comportamento de consumo dos portugueses. A primeira pode

designar-se como “preparação”, pois refere-se ao período antes do

início das restrições, entre 2 e 17 de março, enquanto o

confinamento, entre 18 de março, início do estado de emergência,

e 3 de maio, demonstra a redução abrupta e significativa do

consumo. Desde 4 de maio a 25 de junho a média diária revela

uma progressiva recuperação dos níveis de transações. Acrescenta-

se ainda que apesar de o consumo em Portugal estar 25% abaixo

do expectável (em junho de 2020), um dos destaques vai para o

crescimento do MB Way. No e-commerce, o valor médio de cada

compra online voltou a aumentar entre maio e junho, para os 39,8

euros.

 

Consumo é o ato de adquirir bens ou

serviços por meio da compra e pode

ser compreendido como uma das

etapas da atividade económica. É a

fase em que os bens e serviços

chegam ao consumidor final, que irá

adquiri-los para a satisfação de suas

necessidades.

O consumo é realizado por pessoas

individuais, pelas famílias, pelas

empresas e pelo Estado, que

adquirem bens e serviços para

desempenhar as suas atividades.

Os tipos de bens e serviços que serão

consumidos pelos agentes

económicos dependem de vários

fatores, como o rendimento, os

preços dos bens, os hábitos de

consumo e a própria cultura.

Por Juliana Silva - 12ºC

Vamos aprender Economia?
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Num estudo da Nielsen também se

comprova que a mudança de

hábitos que observámos durante os

últimos meses, acrescida de uma

nova instabilidade económica e

laboral, traz aos consumidores a

necessidade de reavaliar os seus

hábitos de consumo. No entanto, os

consumidores estão menos

otimistas acerca do futuro. Esta

cautela vai obrigar a reconciliar

hábitos de compra adotados ao

longo dos últimos anos com uma

nova realidade em que a saúde e o

valor percecionado nos produtos são

os fatores prioritários.

Estudo do Oney Bank mostra que a crise

pandémica veio alterar os hábitos de consumo dos

europeus. Portugal foi um dos países europeus que

mais comprou online (62%), atrás da Espanha e da

Itália. O estudo designa-se por “Consumo pós-

confinamento” e trata do comportamento do

consumidor desde o início da covid-19 em cinco

países europeus onde Portugal também está

incluído. As principais conclusões identificam uma

mudança de hábitos que se caracteriza pelo

aumento da utilização dos canais digitais para

consumo, por parte da população dos países

analisados. Os itens mais frequentemente

adquiridos pelos portugueses são os produtos

alimentares (33%) e o vestuário (27%). O relatório

conclui que quatro em cada  cinco europeus

afirmam ter feito, nesta fase, uma mudança de

hábitos sem problemas. Os portugueses registaram

a percentagem mais elevada de conhecimento ou

adoção de um novo serviço digital (83%).

H Á B I T O S  D E  C O N S U M O
E S T Ã O  A  M U D A R
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Pobreza
Por Vitória Neto - 12ºC

Podemos definir pobreza como a “condição humana caraterizada por privação

sustentada ou crónica de recursos, capacidades, escolhas, segurança e poder

necessários para o gozo de um adequado padrão de vida e outros direitos civis,

culturais, económicos, políticos e sociais” ou seja, de uma forma mais simples

podemos dizer que a pobreza é a privação das condições necessárias para termos

acesso a uma vida digna.

Vamos aprender Economia?
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A pobreza pode caracterizar-se por abranger diferentes

aspetos da vida dos indivíduos, como por exemplo a

carência de bens e serviços essenciais para a vida:

alimentação, vestuário, cuidados como a saúde, alojamento,

etc.

A carência social também é uma das principais

características da pobreza, ou seja, a incapacidade das

pessoas participarem de modo igualitário na sociedade.

Esta situação está associada ao conceito de exclusão social.  

No entanto, muitas vezes, limita-se o conceito de pobreza a

uma dimensão meramente monetária/financeira e transpõe-

se para o conceito de exclusão social outras dimensões tais

como o acesso aos direitos e aos serviços.

A pobreza absoluta ou extrema designa uma situação em

que as pessoas não veem satisfeitas as necessidades

básicas à sua sobrevivência. Por exemplo, essas pessoas

podem passar fome, não possuir água potável, habitação

condigna, roupas suficientes ou medicamentos e podem ter

que lutar para se manterem vivas. Esta situação é mais

comum nos países em desenvolvimento, mas algumas

pessoas na União Europeia (UE), tais como os sem-abrigo ou

algumas Comunidades Ciganas, continuam a viver nesta

situação de pobreza extrema.

A pobreza relativa designa uma situação na qual o estilo de

vida e o rendimento de algumas pessoas se situa a um nível

bastante abaixo do nível de vida do país ou da região em

que vivem ao ponto de terem que lutar para conseguirem

ter uma vida normal e para participar nas atividades

económicas, sociais e culturais. Esta realidade difere de país

para país dependendo do nível de vida da maioria da

população. Embora não tão extrema quanto a pobreza

absoluta, a pobreza relativa é ainda bastante preocupante.

Devido à covid-19 o número de pessoas em pobreza

extrema aumentou, isto porque houve uma

desaceleração da atividade económicaprovocada pela

pandemia. Os perfis de quem recorre às instituições são

agora de pessoas que perderam o emprego na

pandemia, em alguns casos de faixas etárias mais

jovens. Se antes da pandemia os pedidos eram, na sua

maioria, provenientes de pessoas com o Rendimento

Social de Inserção (RSI) ou reformados, neste momento,

os pedidos que chegam às instituições são,

essencialmente, de pessoas que perderam o emprego e

que nunca se imaginaram a passar por esta situação.

Além de pedidos de ajuda alimentar, várias pessoas

pedem também auxílio para fazer face a outras

despesas como a luz, água, renda, sendo que nesses

casos as instituições só podem sinalizar os pedidos.

Devido à covid-19 o número de pessoas em pobreza

extrema aumentou, isto porque houve uma

desaceleração da atividade económicaprovocada pela

pandemia. Os perfis de quem recorre às instituições são

agora de pessoas que perderam o emprego na

pandemia, em alguns casos de faixas etárias mais

jovens. Se antes da pandemia os pedidos eram, na sua

maioria, provenientes de pessoas com o Rendimento

Social de Inserção (RSI) ou reformados, neste momento,

os pedidos que chegam às instituições são,

essencialmente, de pessoas que perderam o emprego e

que nunca se imaginaram a passar por esta situação.

Além de pedidos de ajuda alimentar, várias pessoas

pedem também auxílio para fazer face a outras

despesas como a luz, água, renda, sendo que nesses

casos as instituições só podem sinalizar os pedidos.
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Vamos aprender Economia?

A Dívida Pública compreende todo o
financiamento que o governo faz destinado aos
gastos públicos que não é possível cobrir com os
impostos.
Esta dívida pode ser interna, quando a arrecadação
acontece dentro do país, e externa, quando o
empréstimo vem de uma instituição estrangeira
como o FMI, por exemplo.
A Dívida Pública tem aumentado à medida que as
receitas, maioritariamente de impostos,
conseguem cobrir cada vez menos as despesas do
Estado.

Como se forma a dívida pública?
Os gastos públicos são financiados, em boa parte,
por meio das receitas com impostos que são
arrecadados, mas que não cobrem todas as
despesas.
Para financiar a parte que não consegue ser
arrecadada, é preciso tomar capital emprestado,
onde o governo emite títulos públicos para
captação de dinheiro, em troca de uma
remuneração aos investidores.
A dívida no setor público aumenta conforme as
receitas do governo conseguem cobrir menos os
seus gastos, ou que seja preciso aumentar os
gastos, principalmente em épocas de recessões na
economia.

A pandemia do Covid-19 trouxe ao país (e ao
mundo) uma crise sem precedentes. A crise
exigiu que o Governo aumentasse as
necessidades de financiamento para
responder ao surto e tentar suprir o rombo
nas contas públicas.
Por tudo isso, a dívida pública em 2020
fechou nos 270,4 mil milhões de euros. O que
se traduz num peso de 133,7% do PIB, e um
aumento de 20,4 mil milhões de euros face ao
final de 2019.
Apesar do cenário de agravamento, o
Governo está a contar com uma poupança na
fatura dos juros da dívida pública.
Também, as ações da política monetária do
Banco Central Europeu (BCE) e o fundo de
recuperação da União Europeia são
responsáveis pelo alívio na pressão da
economia.
Isso faz com que o país possa continuar a
financiar-se com custos cada vez mais baixos,
enquanto também no mercado secundário os
juros têm estado contidos.

Em dezembro de 2020 demonstrou que as previsões estavam corretas, com a dívida pública a situar-se nos
270,4 mil milhões de euros, o que se traduz num aumento de 20,4 mil milhões de euros face ao final de 2019.
Uma justificativa para parte deste aumento foi o financiamento das medidas de apoio às famílias portuguesas
no âmbito do Covid, através do défice, que ficou abaixo do esperado.
O facto é que tal valor se reflete num peso de 133,7% do PIB, o qual também fechou em baixa no ano de 2020,
recuando 7,6%relativamentea 2019.
São ainda muitas incertezas no que concerne o próprio vírus e a incerteza económica do país. Isso porque a
possibilidade da chegada de uma nova onda de propagação do vírus assusta e preocupa tanto os cidadãos
como as autoridades.
O desenvolvimento de uma vacina traz um fio de esperança para 2021, e apesar de não ser possível ainda fazer
muitas projeções vamos esperar que o cenário seja de contenção e recuperação da crise que ainda estamos a
enfrentar.

DÍVIDA
PÚBLICA
O que é a Dívida Pública?

NÃO É NOVIDADE QUE A DÍVIDA PÚBLICA

PORTUGUESA É BASTANTE CONSIDERÁVEL! NO

ENTANTO, O QUE A GRANDE MAIORIA DOS

CONTRIBUINTES NÃO SABE É QUE A MESMA

VOLTOU A AUMENTAR.

Por Mário Moura - 12ºC

Dívida pública portuguesa em 2020
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A bolsa de valores é uma organização
privada onde empresas que necessitam de
capital e pessoas e/ou empresas que
dispõem capital, realizem transações de
compra e venda de títulos, tais como ações
de sociedades, certificados ou títulos de
participação, entre outros instrumentos de
investimento.
O objetivo das bolsas de valores é facilitar a
compra e venda de ações onde se reúnem
compradores e vendedores dando lugar à
formação de preços dos títulos de oferta
pública, de acordo com a oferta e a procura.

Vamos aprender Economia?

A BOLSA DE
VALORES

Comprar ações no mercado de ações
significa dar dinheiro a uma empresa para
que ela cresça. Esta poderá assim, criar
empregos, comprar máquinas industriais e
investir em investigação. Em troca a pessoa
tornar-se dona de uma ação dessa empresa
e, por isso, tem direito a parte da riqueza
criada com o seu dinheiro.
Além de ganhar dinheiro para recompensar o
risco do investimento, comprar ações
permite apoiar a economia como um todo,
ao participar na criação de valor do PIB, pois
sem esse investimento, a empresa não
poderia crescer, ou pior, poderia ir à falência.

Por Roberto Santos - 12ºC

Financiar negócios;
Criar riqueza para os acionistas que
assumiram riscos;
Apoiar a economia e aumentar o PIB.

Qual é o Objetivo de Investir na Bolsa de
Valores?
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Como funciona a Bolsa de Valores? Simulador Grátis para Investir na Bolsa de Valores

Uma forma simples de testar o mercado de ações é usar
um simulador de bolsa de valores online, as corretoras
online oferecem simuladores de trading com capital
fictício que permite testar as condições de mercado
com os preços das ações em tempo real.
Quando se está a começar no mercado de ações e se
quer descobrir o mundo da bolsa de valores, pode ser
muito interessante usar um simulador de bolsa de
valores na fase de aprendizagem e mesmo quando se é
mais experiente, para testar e aperfeiçoar as técnicas e
estratégias de trading.
Uma conta demo da Bolsa de Valores pode ajudar a
entender melhor todos os conceitos associados à bolsa
de valores para iniciantes e dar uma ideia de como se
pode investir e como funciona o mercado de ações
financeiras.
Sugestão de um link para testar as técnicas e estratégias
de trading:
https://admiralmarkets.com/pt/start-trading/forex-demo
.

A bolsa de valores funciona de acordo
com a procura onde influencia o
comportamento dos preços. Por
exemplo se uma ação é muito
procurada o preço vai subir, enquanto
que se houver pouca procura o preço
tende a baixar.
Uma boa maneira de investir é
comprar ações quando estiverem em
pouca procura que será quando os
preços estiverem baixos e vende-las
quando houver grande procura.

PSI20 (Portuguese Stock Index) é o principal índice da Euronext Lisboa. É o principal índice de
referência do mercado de capitais português. Supostamente deve composto pelas ações das vinte
maiores empresas cotadas na bolsa de valores de Lisboa e reflete a evolução dos preços dessas
ações, que são as de maior liquidez entre as negociadas no mercado português. 

A Euronext Lisboa é a bolsa Lisboa, que faz parte de um mercado de bolsa pan-europeu onde se
reuniram as bolsas de Paris, Bruxelas, Amesterdão, Londres e Lisboa.
Já foi designada BVL (bolsa de valores de Lisboa) desde 1769. Em 1999, as bolsas de Lisboa e Porto
fundem-se e criam a BVLP (bolsa de valores de Lisboa e do Porto).
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A ideia da criação da União Europeia surgiu após as consequências de duas grandes guerras. Inicialmente esta era
constituída por apenas 6 países, sendo eles a Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo e Países Baixos que aderiram
a 1 de janeiro de 1958.
O alargamento seguinte só se deu passados 15 anos, em 1973, com a adesão da Dinamarca, Irlanda e Reino Unido. Este
último acabou por sair em 31 de janeiro de 2020, um fenómeno, até agora impar, que ficou conhecido por BREXIT. Mais
tarde, em 1981,  aderiu a Grécia e em 1986 foi a vez de Portugal e Espanha. Em 1995 a Áustria, a Finlândia e a Suécia
passaram a fazer parte da União Europeia. Mas foi em 2004 que se juntaram 10 novos membros: oito países da Europa
central e oriental - a Chéquia (República Checa), a Estónia, a Hungria, a Letónia, a Lituânia, a Polónia, a Eslováquia e a
Eslovénia - passam a fazer parte da UE e ainda Chipre e Malta. Em 1 de janeiro de 2007 mais dois países da Europa
oriental, a Bulgária e a Roménia, aderem à UE, elevando o número de Estados-Membros para 27. A Croácia, a Antiga
República Jugoslava da Macedónia e a Turquia também são candidatos à adesão.
, 

05 Maio 1949 - Criação do Conselho da Europa
As nações da Europa Ocidental criam o Conselho da
Europa como primeiro passo no sentido de uma
cooperação mútua, com o objetivo de promover a
democracia e proteger os direitos humanos. Atualmente,
fazem parte do Conselho da Europa 47 países, quase a
totalidade do continente europeu. O Conselho da Europa é
sobretudo conhecido pela elaboração da Convenção
Europeia dos Direitos Humanos, que foi assinada em 1950 e
entrou em vigor em 1953. O Tribunal Europeu dos Direitos
Humanos foi fundado em 21 de janeiro de 1959 para
garantir que os países respeitam os direitos e garantias
estabelecidos na Convenção.

07 Maio - 11 Maio 1948 - Congresso Europeu
Cerca de oitocentos representantes de países europeus
reúnem-se por ocasião do Congresso Europeu, realizado na
cidade neerlandesa de Haia, para debater novas formas de
cooperação.
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Por Cláudia Santos - 12ºC

1946 - 1959: Uma Europa em paz – o início da cooperação

09 Maio 1950 - A Declaração Schuman e o Dia da
Europa
Considera-se que a União Europeia atual teve início com a
proposta de Robert Schuman, então ministro francês dos
negócios estrangeiros, que apresentou um plano para uma
nova forma de cooperação política na Europa, que tornaria
impensável a eclosão de uma guerra entre nações
europeias. É por essa razão que a UE escolheu esta data
para comemorar anualmente o seu aniversário, no chamado
Dia da Europa.

1952 - Tribunal de Justiça da UE
É criado o Tribunal de Justiça da União Europeia, a autoridade
jurídica suprema da UE, para garantir que o direito da União
seja interpretado e aplicado de modo uniforme em todos os
países da UE e que cumpram a legislação europeia. 

18 de abril 1951 - Os seis Estados fundadores
A visão de Schuman começa a ganhar forma quando seis
países (a Alemanha, a Bélgica, a França, a Itália, o
Luxemburgo e os Países Baixos) assinam um tratado (Paris)
que cria uma instituição europeia para colocar em comum e
gerir a produção de carvão e de aço - CECA.

Vamos aprender Economia?
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25 Março 1957 - Criação do Fundo Social Europeu
Foi criado para melhorar as oportunidades de emprego dos
trabalhadores e aumentar o seu nível de vida. Atualmente,
o fundo constitui um importante motor da criação de
emprego, promovendo uma educação mais eficaz e
administrações públicas mais modernas, e contribui para
melhorar as condições de vida das crianças e respetivas
famílias.

25 Março 1957 - Assinatura do Tratado de Roma
Os mesmos seis países que tinham constituído a CECA em
1951, assinam agora o Tratado de Roma criando a
Comunidade Europeia da Energia Atómica (Euratom) e a
Comunidade Económica Europeia - CEE, permitindo às
pessoas, aos bens e aos serviços circularem livremente
além-fronteiras.
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1946 - 1959: Uma Europa em paz – o início da cooperação

19 Março 1958 - O Parlamento Europeu
As origens do atual Parlamento Europeu remontam à
Assembleia Comum de «representantes do povo» da
Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. Após a criação
da CEE e da Euratom, esta assembleia é alargada de forma
a abranger as três comunidades. Composta por 142
membros, a nova Assembleia Parlamentar Europeia reúne-se
pela primeira vez em Estrasburgo, em 1958. Em 30 de março
de 1962, é rebatizada de Parlamento Europeu.

29 Maio 1986 - Bandeira europeia
A bandeira europeia é hasteada pela primeira vez à frente
do edifício Berlaymont, a sede da Comissão Europeia em
Bruxelas, ao som do hino europeu.

15 de abril 1958 - Línguas da UE
Foi adotado regulamento n.º1, que estabelece as línguas
oficiais e de trabalho utilizadas na correspondência da
Comunidade Europeia, e na publicação de legislação e
outros documentos. Este documento histórico, alterado de
forma a refletir os sucessivos alargamentos, continua
atualmente a ser aplicável na União Europeia

1960 - 2019: Um período de crescimento económico e de expansão da UE

07 de junho - 10 de junho 1979 - Primeiras eleições
europeias
Pela primeira vez, os cidadãos europeus podem eleger
diretamente os seus representantes no Parlamento Europeu.
Desde então, as eleições europeias realizam-se de cinco
em cinco anos.

01 de julho 1987 - Ato Único Europeu
Apesar do fim dos direitos aduaneiros entre Estados-
Membros em 1968, o comércio não flui livremente através
das fronteiras da UE devido às diferenças entre as
regulamentações nacionais. O Ato Único Europeu lança um
programa de seis anos para eliminar estas diferenças. O
Ato também reforça os poderes e formaliza o nome do
Parlamento Europeu.

01 de junho 1998 - Criação do Banco Central Europeu
É criado o Banco Central Europeu, que trabalha com os
bancos centrais nacionais de todos os Estados-Membros e
é responsável pela gestão do euro, tendo por principal
objetivo manter a estabilidade dos preços, a fim de apoiar
o crescimento económico e a criação de emprego. A sede
do banco é em Frankfurt, na Alemanha.

01 de janeiro 2002 - O euro
As notas e moedas de euro tornam-se a divisa oficial em 12
países da UE. A sua impressão, cunhagem e difusão
constituem uma operação logística de grande
envergadura. São cunhadas mais de 80 mil milhões de
moedas. As moedas de euro têm uma face comum que
indica o seu valor. Cada país tem o seu próprio desenho
para a outra face. Atualmente o euro é a moeda de 19
países.

07 de abril 2006 - www.eu
O nome de domínio «.eu» passa a ser acessível a todos os
residentes na União Europeia (cidadãos, associações,
clubes, etc.) oferecendo um novo espaço na Internet e
promovendo uma identidade para a UE na Internet.

19 de novembro 2013  - Combater as alterações
climáticas
A UE decide comprometer-se a afetar pelo menos 20% do
seu orçamento total para 2014-2020 (o equivalente a 180
mil milhões de euros) a políticas e projetos relacionados
com o clima, dando um passo importante no sentido de
transformar a Europa numa economia hipocarbónica limpa
e competitiva. A UE é considerada a primeira região do
mundo a integrar a ação climática em todo o seu
orçamento

28 de novembro 2019 - Parlamento Europeu declara
emergência climática.
01 de janeiro 2021 - Brexit: Novo início para o Reino Unido e
a UE
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A União Europeia (UE) é uma união económica e política
de características únicas, constituída por 27 países
europeus. O primeiro passo foi dado com  a criação da
Comunidade Económica Europeia,  em 1958 cujo objetivo
inicial era o de reforçar a cooperação económica entre
seis países: Alemanha, Bélgica, França, Itália, Luxemburgo
e Países Baixos. Começando por ser uma união
meramente económica evoluiu para uma organização
com uma vasta gama de domínios de intervenção, desde
o clima, o ambiente e a saúde até às relações externas e
à segurança, passando pela justiça e pela migração. Em
1993, a Comunidade Económica Europeia (CEE) passou a
chamar-se União Europeia (UE), refletindo esta evolução.
A UE proporcionou mais de meio século de paz, de
estabilidade e de prosperidade e contribuiu para
melhorar o nível de vida dos cidadãos europeus. O
principal motor da economia europeia é o mercado único,
que permite que a maioria das pessoas, bens, serviços e
capitais circule livremente. A supressão dos controlos nas
fronteiras entre os países da UE, as pessoas podem
circular livremente em quase todo o continente, sendo
muito mais fácil viver e trabalhar noutro país da UE. Todos
os cidadãos da UE gozam do direito e da liberdade de
escolher em que país da UE querem estudar, trabalhar ou
passar a sua reforma. Todos os países da UE devem tratar
os cidadãos da UE exatamente como os seus próprios
cidadãos no que toca ao emprego, à segurança social e
à fiscalidade.

A UE norteia-se pelo princípio da democracia
representativa, com os cidadãos diretamente
representados ao nível da UE no Parlamento Europeu e
os Estados-Membros representados no Conselho
Europeu e no Conselho da União Europeia. Outras
instituições com papel preponderante são a Comissão
Europeia; o Tribunal de Justiça da União Europeia; o
Tribunal de Contas Europeu; e o Banco Central
Europeu.
O Parlamento Europeu, constituído pelo colégio de
deputados europeus, é eleito por sufrágio universal
direto pelos cidadãos da UE.
Conselho da União Europeia, que representa os
governos nacionais e a sua presidência é assumida
rotativamente pelos Estados‑membros. 
O Conselho Europeu, o órgão representativo dos
governos dos Estados‑membros, constituído por
dirigentes nacionais e da própria UE e que define as
grandes prioridades desta União. 
A Comissão Europeia, instituição politicamente
independente que representa e defende os interesses da
UE, sendo um órgão executivo. Os seus membros são
designados pelos governos nacionais.
O Tribunal de Justiça da União Europeia garante o
respeito do direito na interpretação e aplicação dos
tratados. Fiscaliza a legalidade dos atos das instituições
da UE, assegura o respeito das obrigações dos tratados
pelos Estados‑membros e interpreta o direito da UE a
pedido dos juízes nacionais. É composto por três
jurisdições: o Tribunal de Justiça, o Tribunal Geral e o
Tribunal da Função Pública.
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Por Wilson Brito - 12ºC

Vamos aprender Economia?

Revista ECONOMIA | Página 21 |

https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries_pt
https://europa.eu/european-union/topics_pt
https://europa.eu/european-union/business_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-parliament_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-council_pt
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_pt


planeia e preside às reuniões do Conselho e das suas
instâncias preparatórias;
representa o Conselho nas relações com as outras
instituições da UE.

Entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2021, Portugal assume
a Presidência rotativa do Conselho da UE. O Conselho
(nome informal) é a instituição que representa os
governos dos países da UE. Reúne os seus ministros ou
secretários de estado para adotar legislação e coordenar
políticas. Neste semestre, Portugal:

Sucede à Alemanha e precede a Eslovénia, países com os
quais integra o trio de Presidências. Em conjunto,
elaboraram um programa para 18 meses, a partir do qual
cada Presidência define o seu programa específico.
O programa da Presidência portuguesa do Conselho
2021 apresenta as seguintes prioridades e linhas de ação:
Prioridades: promover a recuperação, assegurando a
transição verde e digital; concretizar o Pilar Europeu dos
Direitos Sociais; reforçar a autonomia de uma Europa
aberta ao mundo. 
Linhas de ação: Portugal trabalha por uma União
Europeia mais resiliente, social, verde, digital e global.

Logótipo

Lema
«Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e
digital»
 

A OMS é uma agência especializada em saúde pública,
subordinada à Organização das Nações Unidas (ONU).
A Organização Mundial da Saúde (OMS) foi fundada em
7 de abril de 1948, data em que se comemora o Dia
Mundial da Saúde. A sua sede fica em Genebra, na
Suíça. Com o objetivo de melhorar o bem-estar físico,
mental e social de todos os povos, ajuda os governos no
fortalecimento dos serviços de saúde, estimula a
cooperação entre grupos científicos  e reúne
informações na área da saúde. 
No que se refere à COVID19,  a OMS acredita que o
acesso a informação credível sobre vacinação pode
reduzir a disseminação de informações erradas e
distorcidas. «A desinformação sobre vacinas é uma
grande ameaça à saúde global e pode reverter décadas
de progresso feito em doenças evitáveis» - refere.
A OMS alerta que o vírus se move "mais depressa" do
que o processo de vacinação. Por isso, as inoculações
são necessárias de imediato para travar o avanço da
pandemia.
A OMS quer que pelo menos 70 por cento da população
mundial esteja vacinada até ao próximo ano.

À imagem dos restantes países europeus, Portugal
traçou um plano de gestão de doses da vacina contra a
covid-19. Este medicamento chega ao país por tranches
e as doses têm de ser direcionadas e administradas num
curto período de tempo para que o fármaco mantenha a
eficácia intacta. Foi construído um sistema que garante
que os primeiros a receber este medicamento são os
que têm maior risco de contrair o vírus e os que correm
maior risco de desenvolverem complicações graves.
A vacinação será feita em três grandes momentos. Estes
três períodos abrangem vários subgrupos da população,
sendo que o plano não é estanque. pode vir as ser
alterado em função da disponibilidade de doses. 

A PRESIDÊNCIA PORTUGUESA                                   A PROBLEMÁTICA DA VACINAÇÃO - COVID19
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Relações Económicas
com o Exterior

PORTUGAL - RELAÇÕES COM O EXTERIOR

Há uma grande quantidade de produtos que adquirimos diariamente e que
são produzidos fora do nosso país. A produção nacional é insuficiente para
assegurar as necessidades da população e, por isso, muitos dos bens que
consumimos vêm do exterior. Também há muitos bens produzidos em
Portugal que são exportados para os mais diversos países.
Nunca antes como nos dias de hoje a relação entre os diversos países foi tão
importante. Não existe atualmente nenhum país que esteja fechado ao resto
do mundo e que não sofra influência externa.
A pandemia da COVID-19 veio alterar de forma violenta as relações entre os
países, limitando-as às estritamente necessárias, afetando as estruturas
económicas e colocando os países perante  uma severa crise económica,
social e  sanitária sem precedentes no passado recente. 

Portugal é um país com elevada abertura comercial ao exterior, e em que as
exportações foram, nos anos mais recentes, a componente da procura com
maior contributo para a criação de riqueza, atravessa uma crise económica
de origem exógena que se reflete negativamente em todos os quadrantes da
sociedade. Projeções recentes apontam para uma recuperação lenta da
economia, fruto da incerteza da evolução da pandemia COVID-19, mas
Portugal mantém os fatores de competitividade essenciais para a
recuperação económica, alavancados por medidas de apoio às famílias e às
empresas no período pós-pandemia, designadamente através do Plano de
Recuperação e Resiliência e dos fundos europeus do Quadro Financeiro
Plurianual 2021-2027.
 

A abertura do exterior aos bens e serviços portugueses é
um dos fatores importantes para a retoma da atividade
económica. Mas a pandemia de COVID-19 debilitou
também os principais parceiros portugueses. Saberão as
empresas adaptar-se à nova realidade?

P O R  P E D R O  B A R B O S A - 1 2 º C
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AS TROCAS INTERNACIONAIS

Espanha é o principal parceiro
comercial de Portugal (primeiro cliente
e fornecedor de bens), mas atualmente
toda a atividade económica está
afetada pelos efeitos da COVID-19,
particularmente o setor dos
transportes, comércio (exceto bens e
serviços essenciais), indústria, turismo,
restauração e lazer.
A taxa de crescimento do PIB situou-se
em 2% em 2019, mas sofreu uma forte
contração económica em 2020 (-11%) 
 fruto dos efeitos severos provocados
pela pandemia Covid-19. Estas
previsões refletem as principais
fragilidades da economia espanhola,
como a elevada taxa de desemprego, a
dívida pública (representa quase 100%
do PIB) e uma estrutura produtiva
muito dependente do turismo. 

OS PRINCIPAIS PARCEIROS

Parceiro económico de grande
relevância para Portugal, a França está
a passar por uma crise generalizada e
transversal a toda a atividade
económica, que atinge particularmente
os setores da indústria automóvel,
aeronáutica, bens de equipamento,
agroalimentar, construção, transportes,
comércio (exceto bens e serviços
essenciais), turismo, restauração e
lazer.
A taxa de crescimento do produto
interno bruto (PIB) situou-se em 1,3%
em 2019 e de -7,9% em 2020
acompanhando a tendência de
recessão que se alastrou à
generalidade dos países.

Com 82,8 milhões de habitantes,
detentores de um elevado poder de
compra (PIB per capita de 41 510 € em
2019), a Alemanha é a quarta economia
mundial, o maior mercado da UE e um
dos principais exportadores e
importadores a nível mundial.
A taxa de crescimento do PIB situou-se
em 0,6% em 2019, sofrendo uma forte
contração económica em 2020 (-4,8%)
devido aos efeitos severos provocados
pela pandemia Covid-19. A importante
dimensão do setor industrial e a forte
dependência das exportações tornam o
país muito exposto à atual diminuição
da procura a nível global. Também o
consumo privado e o investimento
registam uma queda acentuada.
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 O Comércio Internacional é de suma importância para a economia de um
país e isso deve-se a diferentes fatores. Entre eles está a garantia da venda
do excedente de produção desse país, ao mesmo tempo em que permite
que o seu mercado consumidor tenha acesso a mercadorias que não estão
disponíveis localmente. 
 Além disso, o comércio internacional dilui os riscos das atividades, uma vez
que, com a diversificação dos mercados, as empresas podem continuar a
comercializar os seus produtos mesmo que possa haver uma crise
económica interna no país em que estão localizadas.
A melhor forma de se visualizar o desempenho do comércio internacional de
um país é por meio da sua balança comercial. Este indicador registra as
importações e exportações de bens e serviços. Ao analisar estes fatores é
possível saber caso o saldo seja positivo, que o país está a exportar mais do
que a importar. Se for negativo, então o país está a importar mais do que
exportar.

Comércio
Internacional

 crescimento da população mundial, que fez aumentar o consumo de
bens e serviços; 
intensificação da produção industrial, que fez aumentar bastante a
oferta; 
modernização dos transportes, que aumentou o volume do tráfego de
mercadorias; 
desenvolvimento das telecomunicações, que desenvolveu a publicidade e
mais recentemente, a internet, possibilitando a realização de negócios a
longas distâncias;
globalização da economia, que faz com que certas marcas e certos
produtos assumam uma dimensão mundial, no que diz à sua produção e
ao seu consumo.

O grande aumento do comércio internacional tem como principais razões: 

 O Comércio Internacional é o conjunto de trocas
comerciais realizadas entre países e regidas por normas e
acordos internacionais. O conceito pode referir-se tanto à
circulação de bens e de serviços como ao movimento de
capitais.

P O R  A N D R E I A  S O U S A - 1 2 º C

Vamos aprender Economia?

QUAL É A IMPORTÂNCIA DO COMÉRCIO INTERNACIONAL?

É através do comércio que se realizam
as trocas de bens entre pessoas,
regiões e países. O comércio é uma
atividade económica que, nos últimos
anos, tem sofrido uma profunda
transformação.
Ao longo da história do ser humano, a
atividade comercial tem adquirido uma
importância económica crescente. Mas
foi desde a segunda metade do século
XX que se registou uma grande
expansão do comércio internacional de
mercadorias, com os acordos de
liberalização no mundo desenvolvido
que modificaram as características do
que era antes o Comércio
Internacional. O consumidor requer
produtos diferenciados. Para conseguir
saciar esse desejo, as empresas
necessitavam de produzir uma
variedade maior de bens. Se ficassem
focados só no comércio interno, as
empresas teriam que reduzir a
quantidade de oferta de cada produto.
Ao expandirem as suas vendas para
outros países, as empresas
conseguiam atingir a produção em
escala, reduzindo o custo.
Com isso o Comércio Internacional
passou assim a ser desenvolvido
através da troca de produtos
semelhantes entre países com
características semelhantes. Por
exemplo, os Estados Unidos vendiam
automóveis da Ford para a Alemanha e
importavam deles carros da
Volkswagen.

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO
COMÉRCIO INTERNACIONAL
NO MUNDO

FATORES QUE INFLUENCIAM O CRESCIMENTO DO COMÉRCIO
INTERNACIONAL 

O QUE É A GLOBALIZAÇÃO?

 A Globalização é um processo de
ausência ou diminuição de barreiras
económicas e migratórias entre os
países. É caracterizada pelo
aprofundamento das relações
económicas, sociais, culturais e
políticas entre os povos do mundo.
 Em termos económicos a globalização
caracteriza-se pela união do mercado
mundial através de blocos económicos
e a extinção das fronteiras comerciais
entre os seus membros. Assim,
verifica-se o aumento da concorrência
económica e do nível de competição,
com a consequente exploração da mão
de obra.
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Diversas medidas governamentais estão a ser tomadas pelos países e são
inevitáveis para amenizar os estragos gerados nas economias dos países. O
incentivo ao crédito, em especial a fundos de maneio a micro e pequenas
empresas, o aumento no auxílio a pessoas em vulnerabilidade social, o acesso a
moratórias, financiamentos e refinanciamentos, o layoff, são algumas medidas
que visam amenizar o encerramento de empresas e a redução do desemprego. 
 Por outro lado, fica registado um aumento nas contas públicas dos países, com
risco de maior endividamento público, como é o caso português, ficando mais
vulneráveis a novas crises económicas no futuro. O tempo de permanência da
pandemia é que vai mostrar o tamanho da dívida, em primeiro lugar nas contas
públicas e de seguida nas respetivas economias dos países.
No melhor cenário, o comércio internacional irá diminuir 13%, mas há uma
possibilidade dessa diminuição chegar aos 32% — tal como aconteceu entre
1929 e 1932. É um abrandamento ainda maior que o verificado na crise
desencadeada entre 2008 e 2009.

Quando se analisa o comércio a nível mundial, verifica-se a falta de participação
de grande parte da África e da América Latina. Contrariamente, a Europa
Ocidental, o Japão e os E.U.A caracterizam-se por uma intensa atividade
comercial. Os intercâmbios comerciais são facilitados pela existência de
organizações que proporcionam o alargamento dos mercados e facilitam o
escoamento dos produtos.

 As principais mercadorias exportadas
de Portugal nos últimos anos foram: a
madeira e a pasta de papel (15%), os
aparelhos eletrónicos (15%), os
transportes (12%), os produtos têxteis
(10%), o minério (mármore, cimento e
ferro) (9%), o calçado (4%) e por fim o
vinho (2%).
Os principais países para onde
Portugal exporta são: Espanha (25,4%),
França (13,5%), Alemanha (11,8%),
Reino Unido (5,7%), EUA (5,0%).

Nem todos os países contribuem de igual modo para o comércio
internacional.

O PERFIL DO COMÉRCIO INTERNACIONAL A NÍVEL EUROPEU 

PORTUGAL E O COMÉRCIO
COM O EXTERIOR

PANDEMIA - QUE MEDIDAS?

E ESTA PANDEMIA?

 O aspeto invulgar da atual pandemia,
comparativamente à crise financeira
de 2008-09 e que levou a um resgate
da economia portuguesa em 2011, é
que os mercados clientes de Portugal
estão praticamente todos em queda
devido à disseminação do SARS-CoV-2.
Ao contrário do período da troika
(2011-14), os empresários portugueses
já não conseguem diversificar
mercados, uma vez que estes estão
maioritariamente "fechados". Sem
consumidores não há comércio,
nacional ou internacional, robusto.
Sem receitas, as empresas não
investem, não compram a
fornecedores próximos ou distantes,
não contratam, adiando ou cancelando
projetos.
Com isto, o comércio internacional
acabou por ser atingido, apesar de que
o seu abrandamento já se via antes do
início da pandemia

O comércio internacional é cada vez mais importante para a economia, para as
empresas e para as famílias quer pelo rendimento que gera, quer pelo acesso a
bens necessários para a produção de outros, quer também pelo que permite
em termos de bens disponíveis para consumo final. 
 Relativamente aos últimos 5 anos, podemos constatar que, a economia a nível
Europeu tem demonstrado um grande desenvolvimento. Desde 1974, o
acréscimo tem sido notório, tanto a nível de exportações, como a nível de
importações, tendo uma pequena supressão no ano de 2009, que foi logo
recuperada de forma bastante significativa em 2010, e, em 2020, ocorreu um
decréscimo notório dada a situação pandémica que surgiu nesse mesmo ano,
mexendo de forma bastante relevante até mesmo com a economia a nível
mundial. 

  As principais mercadorias importadas
por Portugal nos últimos anos foram:
os combustíveis (15%), os automóveis
(12%) e os produtos alimentares (11%). 
Os principais países de onde Portugal
mais importa são: Espanha (32,6%),
Alemanha (13,3%), França (7,3%),
Países Baixos (5,5%).

OS FLUXOS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL
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Loja online -  O empreendedor normalmente
utiliza uma plataforma para criar a própria loja
virtual e lançar o negócio online. Aqui há controlo
sobre o domínio, de forma que se torna possível
personalizar os elementos e menus da página,
integrar outros sistemas e ferramentas para
complementar os serviços e ter completo
controlo sobre o cadastro de produtos, clientes,
vendas, etc.

E-COMMERCE 

PÁGINA 07

Comércio eletrónico é um processo de compra e
venda de produtos por meios eletrónicos, com
aplicativos móveis e Internet.
Durante o confinamento causado pela pandemia
da COVID-19 a internet foi a "única janela" para o
mundo e  as necessidades de consumo
impulsionaram o E-commerce a um crescimento
sem precedentes.

PERMITE ABRANGER UMA ENORME
QUANTIDADE DE CONSUMIDORES E FAZER
COM QUE ELES SAIBAM QUE A EMPRESA
EXISTE, SEM SAIREM DO SEU LUGAR.

Desvantagens do comércio eletrónico: maior
insegurança na realização das transações
comerciais, forte dependência das tecnologias
da informação e da comunicação (TIC),
possibilidade de maior insatisfação pois os
clientes não podem tocar ou experimentar os
produtos; riscos relativos à privacidade dos
utilizadores; perda de identidade cultural.

Vamos aprender Economia?

Por Beatriz Oliveira - 12ºC

Vantagens do comércio eletrónico: capacidade
de atingir um mercado à escala global e redução
de custos. O comércio eletrónico permite aos
fornecedores estarem mais próximos dos seus
clientes, ter mais marcas e produtos disponíveis
e mais promoções e cupões de desconto. A
maioria dos sites de venda online apresenta
avaliações ao artigo e ao vendedor, estabelece
também um canal direto entre o produtor ou
prestador de serviços e o consumidor final.

Dropshipping -   A partir deste canal de venda,
não se faz o controlo de stock e na verdade age
apenas como um intermediador de negociações
entre o cliente final e a indústria ou fornecedor.
Ou seja, quando um cliente compra um produto
na página, o pedido é encaminhado para a
indústria, de forma a que sejam eles a cuidar de
toda a logística e envio de encomendas.

Marketplaces -   Os marketplaces são empresas
que permitem comércios eletrónicos a anunciar
os produtos diretamente dentro da plataforma
ou através de integrações com as lojas virtuais. os
maiores nomes entre marketplaces são Mercado
Livre, Amazon, entre outros.

Redes sociais -   Especialmente com o
lançamento do Instagram Shopping, hoje
também já podemos transformar o perfil
comercial de uma rede social numa vitrine
digital, para oferecer produtos e impulsioná-los
através de anúncios. 

CANAIS DE VENDA DO COMÉRCIOS
ELETRÓNICO
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O poder de compra é um conceito económico que diz

respeito à capacidade de adquirir bens e serviços com

determinada unidade monetária. 

O poder de compra dos habitantes de um pais pode

variar ao longo do tempo e acaba por ser um dos

indicadores  sobre a saúde económica do país.

O conceito de poder de compra é conhecido pela

população, mas muitos não imaginam os múltiplos

fatores que o podem influenciar, como a inflação, a

política monetária, a desvalorização da moeda, as

decisões do banco central, os desequilíbrios do

mercado de trabalho e, até, as crises económicas. 

A aposta fraca no mercado laboral faz com que os

empregos precários sejam mais frequentes e os

empresários optem por investir menos na mão-de-

obra de qualidade refletindo-se em salários mais

baixos..  Melhores condições salariais fazem com que a

população tenha um poder de compra maior, o que se

traduz num aumento do PIB e, por conseguinte, do

PIB per capita, refletindo-se num maior poder de

compra.  

No que diz respeito a Portugal e considerando o poder de compra per
capita, podemos dizer que está na cauda da europa. Segundo o
Instituto Nacional de Estatística (INE), o produto interno bruto (PIB)
per capita português correspondia, em 2019, a 79,2% do da média da
União Europeia. No entanto, entre os 19 países da zona euro Portugal
ficou na 16.ª posição, abaixo de países como Estónia (83,8%) e Lituânia
(83,5%) e à frente de Eslováquia (68,2%), Letónia (69,1%) e Grécia
(66,5%). 
Mas a pandemia levou à queda de 5,3% no poder de compra dos
europeus em 2020, relativamente ao ano anterior.
O estudo da GfK - Purchasing Power Europe 2020, no qual Portugal
não está incluído, analisou 42 países e colocou o  Liechtenstein no topo
da tabela dos países europeus com mais poder de compra, situando-se
4,6 vezes acima da média europeia. A completar o top 3 deste ranking
sobre o poder de compra, encontram-se a Suíça e o Luxemburgo,
respetivamente 3 vezes e 2,5 vezes acima da média europeia. Neste
estudo, 16 dos países considerados têm poder de compra per capita
acima da média, enquanto 26 estão abaixo da média europeia. A
Ucrânia ocupa o último lugar.
O poder de compra da GfK é baseado no rendimento nominal
disponível da população, o que significa que os valores não são
ajustados pela inflação.

P O D E R  D E
C O M P R A

Vamos aprender Economia?

Por Lígia Pacheco - 12ºC
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PORTUGAL

137,2%
A Dívida Pública em percentagem do
PIB no 1º trimestre de 2021 atingiu os
137,2%. No 1º trimestre de 2020 era
de 119,2%.

Vamos aprender Economia?

QUE INDICADORES?

6,9%
A taxa de desemprego em maio de 
 2021 chegou aos 6,9%. Em maio de
2020 era de 5,7%.

4,9
O indicador de confiança no
comércio é de 4,9 em junho de 2021.
Em junho de 2020 era de -19,8.

Por Miguel Rodrigues - 12ºC

O número de beneficiários do
Rendimento Social de Inserção (RSI)
aumentou em quase três mil  no
último mês de fevereiro, atingindo
214.239 pessoas.

2 841

5,7%

O défice orçamental de 2020 ficou
em 5,7% do PIB, um valor muito
abaixo do previsto pelo Governo que
apontava para 7,3% devido à
pandemia da Covid-19.

2037
Número de portugueses em risco de
pobreza em 2020 correspondendo a
19,8% da população. Em 2019 eram
2215, 21,6% dos portugueses.
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Turismo em
Portugal

O turismo é o conjunto de atividades que as pessoas realizam

durante as suas viagens e sua permanência em lugares distintos

dos que vivem, por um período de tempo inferior a um ano

consecutivo, com fins de lazer, negócios e outros.

A pessoa que sai do seu país ou de sua região para realizar um

desses tipos de turismo é conhecida como “turista”. No entanto,

nem todos os que viajam para outro país ou outra região podem

ser considerados turistas. Por exemplo, os que vão para outro país

para trabalhar.

Reino Unido, Alemanha, Espanha e França são os
maiores mercados emissores de turistas para
Portugal.

Vamos aprender Economia?

Por Beatriz Sousa - 12ºC

O setor do turismo é a maior atividade económica exportadora do

país, sendo, em 2019, responsável por 52,3% das exportações de

serviços e por 19,7% das exportações totais. As receitas turísticas

nesse mesmo ano, registaram um contributo de 8,7% para o PIB

nacional.

Mais de 27 milhões de turistas anuais (2019) percorrem cerca de

1000 quilómetros de costa, visitam os inúmeros locais

considerados Património da Humanidade, cruzam as Planícies do

Alentejo, escalam a Serra da Estrela, sobem o Rio Douro,

mergulham nas praias do Algarve e da ilha do Porto Santo,

encantam-se nos Açores ou, ainda, divertem-se nos muitos casinos

portugueses. 

O Reino Unido, Alemanha, Espanha e França são os maiores

mercados emissores de turistas para Portugal. Mas o sol, a cultura

e a segurança estão a pôr o país cada vez mais no mapa dos

turistas de fora da União Europeia: o número de brasileiros,

americanos e chineses a descobrirem Portugal cresce de ano para

ano.

Em 2020, os estabelecimentos turísticos registaram 10,5 milhões

de hóspedes, representando um decréscimo de 61,3% face a 2019

e, embora o turismo doméstico tenha permitido alguma

recuperação nos meses de verão, a falta de visitantes estrangeiros

contribuiu significativamente para a contração económica de 5,7%

registada nesse ano. 
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A árvore da minha rua!

Na minha rua existe uma árvore. Grande, robusta, que cobre uma casa e um jardim.
É uma árvore muito antiga, porque para a abraçar são precisos todos os meninos da minha
rua. Damos as mãos e fazemos uma roda à volta dela. Ela fica feliz e os seus ramos dançam
ao som das nossas cantigas e gargalhadas.
As flores dela, que deixam um perfume na nossa rua na Primavera, dizem que as férias estão
próximas, que as brincadeiras ao pôr do sol, que os lanches debaixo dela são possíveis em
breve.
A árvore da minha rua é o nosso ponto de encontro, ali deixamos as bicicletas, as bolas e as
lancheiras. Ela toma conta de tudo.
A árvore da minha rua vai estar sempre ali, para me lembrar de brincar e ser criança!

Aluno: Martim Leite 
Turma: 3 A 2
Escola Básica nº 2 de Lordelo

ESCRITORES
PEQUENOS

CONCURSO DE ESCRITA - DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
1º LUGAR NA CATEGORIA 1º CICLO:
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ESCRITORES

PEQUENOS

CONCURSO DE ESCRITA - DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
2º LUGAR NA CATEGORIA 1º CICLO:

A árvore que não dava frutos

Era uma vez uma árvore chamada joana que vivia numa colina verdejante rodeada de muitas
outras árvores. A Joana era uma árvore alta, com vários ramos e com muitas folhas verdes.
Apesar da sua beleza e da sua altura invejável, ela era criticada por todas as outras árvores
porque era a única que não dava frutos. Por causa das críticas, a joana ficou muito triste e
abalada, sentindo que não havia espaço para ela naquela colina. Por isso, decidiu emigrar
para outra colina para tentar encontrar um lugar mais feliz e uma família que a aceitasse.
Portanto, no dia seguinte fez as suas malas e iniciou o seu caminho em direção à colina
mais próxima. A duração da caminhada até lá era de 24 horas e, por isso, a joana teve de
parar para descansar um pouco. Quando ia para fazer a sua pausa deparou-se com luzes que
pareciam vir de um acampamento humano. Então resolveu aproximar-se para ver se a
podiam acolher naquela noite fria. Chegando lá, encontrou uma família de humanos, uma
mãe, um pai e dois filhos, que foram muito simpáticos com ela e a acolheram.
- Boa noite, senhora árvore, esteja à vontade para passar a noite connosco. Posso só
perguntar o que faz aqui a estas horas? – perguntou o pai.
- Boa noite, senhor humano, eu estou aqui porque vou mudar de casa uma vez que ninguém
da minha colina gosta de mim. – respondeu a joana.
- Então porque é que não gostam de si? – perguntou o filho.
- Porque eu não dou frutos e as outras árvores acham-me inútil. – respondeu a árvore quase
a chorar.
- Não se sinta assim senhora árvore, apesar de não dar frutos você continua a ser muito
importante para o ambiente e para a sobrevivência de vários seres vivos, incluindo nós. Sem
o seu oxigénio ninguém estaria aqui. – disse a mãe.
A joana ficou muito feliz por saber disso e decidiu voltar para a sua colina, onde viveu a sua
vida valiosa sem se importar com a opinião das outras árvores.

Aluna: Maria Inês Barbosa Carneiro 
Turma: 4B1
Escola Básica nº 1 de Lordelo
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ESCRITORES

PEQUENOS

CONCURSO DE ESCRITA - DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
3º LUGAR NA CATEGORIA 1º CICLO:

O velho sobreiro

Numa tarde de Outono, ventosa e fria, o velho sobreiro estava muito aflito. Plantado e
crescido no recreio de uma escola, nunca se sentiu tão amedrontado como naquele dia. Os
seus ramos estavam inquietos sentia-se muito cansado.
De repente, soltou-se um dos ramos e caiu muito perto dos alunos, que àquela hora saíam
das salas de aula. Foi uma verdadeira algazarra, uma gritaria sem parar, mas felizmente,
ninguém se magoou.
Porém, o sobreiro até chorou, tal foi o susto. Estava há tantos anos no recreio da escola e
nunca tinha acontecido um incidente como aquele.
Ficou muito triste, sentia-se velho e um perigo para as crianças. Passou a noite a recordar
com saudade, o tempo em que as crianças abraçavam o seu tronco, quando era fininho e
fácil de alcançar.
Amanheceu, e num instante a árvore estava rodeada de doutores e engenheiros que
colocaram uma fita vermelha com o objetivo de impedir as crianças de se aproximarem.
Mais tarde cortariam a árvore para transformá-la num móvel, num livro ou até mesmo em
lenha. Na escola não poderia continuar, pois tornou-se muito perigoso.
O velho sobreiro ficou ainda mais assustado e resolveu conversar com os seus amigos
pássaros.
-Não tenhas medo! – diziam eles. És muito importante para as pessoas e principalmente
para as crianças. No recreio elas sentam-se à tua sombra, fazem lanches, cantam e dançam e
respiram o ar puro.
A árvore ficou emocionada com as palavras dos amigos.
De seguida, ficou ainda mais maravilhada com uma manifestação contra o abate do sobreiro.
Pais, alunos e ex-alunos, professores e ambientalistas organizaram-se para impedir tal
maldade. Os pássaros juntaram-se ao grupo e foram de tal forma barulhentos que
convenceram os engenheiros.
Rapidamente abriram o recreio às crianças que voltaram a saltar e brincar à volta da árvore.
O velho sobreiro viveu feliz acompanhando gerações e gerações.

Aluno: Alexandre Magalhães 
Turma: 4A1

Escola Básica nº 1 de Lordelo
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ESCRITORES

PEQUENOS

CONCURSO DE ESCRITA - DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
"MAIS ORIGINAL" NA CATEGORIA 1º CICLO:

Uma árvore enigmática

O Tomás era um aluno do 3º ano do Agrupamento de Escolas de Lordelo.
Tal como todos os humanos, viu-se privado da liberdade no século XXI porque um vírus invisível decidiu invadir o planeta
Terra. 
Tomás e os seus colegas de turma deixaram de ir à escola em Março de 2020 e só regressaram em Setembro do mesmo
ano. Em Janeiro do ano seguinte voltaram a ficar privados do ensino presencial e só regressaram em Março ao contacto
com os amigos e companheiros de escola.
Tantos meses longe do local que, além de ser de aprendizagem de letras e números, era especialmente o sítio onde se
aprendia a SER: ser um cidadão ativo e cooperativo. 
A professora, consciente do seu papel, ao regressar à escola percebeu que as crianças precisavam de recuperar a
liberdade e as brincadeiras. Então, levou-as até ao parque da cidade. Naquele espaço fantástico, as crianças puderam ser
crianças: brincar, explorar a natureza, aprender.
No meio de uma brincadeira de esconde-esconde, o Tomás arranjou o melhor esconderijo possível: atrás de uma árvore de
ramagem abundante. No início o Tomás ainda ouviu a contagem do João para ir em busca dos amigos escondidos. Mas, de
repente, abstraiu-se do som dos colegas porque algo o intrigou. No tronco da árvore que o escondia, havia umas letras
cortadas a canivete que lhe chamaram a atenção. Diziam: PACES. Tomás não percebeu nada do que aquilo queria dizer,
mas ficou a matutar sobre o seu significado e quem teria escrito aquilo.
Chegou a hora de regressar e Tomás comentou com os colegas da turma o que tinha encontrado. Todos ficaram
intrigados, mas ninguém conseguiu encontrar uma explicação para aquele enigma.
Quase uma semana depois, chegou o dia da Árvore. Na escola viram vários vídeos sobre a importância das árvores. A
professora da Biblioteca também contou algumas histórias cujo enredo se passava à volta do tema das árvores.
Aprenderam a importância que as árvores tinham para a Natureza, fosse pelo oxigénio que davam, fosse pelo fator
económico, pelas utilidades que tinham para o Humano, ainda mais sendo o concelho conhecido como a Rota dos Móveis. 
A professora falou-lhes de um eucalipto centenário. Caramba: centenário! Contou-lhes ainda que o seu avô tinha
construído um baloiço num velho castanheiro, com cordas e uma tábua, onde tanto ela como o irmão se divertiram muito
na infância. Falou disso com muito carinho…
O Tomás absorveu tudo o que foi dito sobre as árvores e adorou as histórias ouvidas. 
Aprendeu muito e percebeu que devíamos dar muito valor às árvores e cuidar delas muito bem, pois são um bem precioso. 
De repente, fez-se luz na sua cabeça e o Tomás gritou:
- Descobri o enigma da árvore do parque!
Todos ficaram à espera da solução.
Calmamente, sentindo-se um génio, partilhou a descoberta com os amigos:
- PACES- Património Ambiental, Cultural, Económico e Sentimental. É isso que uma árvore é! 
Os colegas estavam surpreendidos mas acharam que tinha muita lógica no que o Tomás havia dito: realmente uma árvore
é tudo isso! 
A partir daquele momento todos perceberam o valor de uma simples árvore: PACES!

Aluno: Tomás Almeida 
Turma: 3A2
Escola Básica nº 2 de Lordelo
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ESCRITORES

PEQUENOS

CONCURSO DE ESCRITA - DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
1º LUGAR  NA CATEGORIA 2º CICLO:

A Árvore dos Corações

Era uma vez uma árvore que vivia numa floresta onde não existiam casas por perto. Era uma árvore muito
antiga com mais de duzentos anos, o seu tronco era enorme e forte e os seus ramos os mais altos de todos.
As suas folhas eram verdes e em forma de coração em todas as estações. Chamava-se a Árvore dos Corações.
Certo dia, um homem rico comprou a floresta e mandou derrubar quase todas as árvores para construir uma
cidade cheia de fábricas.
Apenas sobrou uma árvore, a Árvore dos Corações, que não foi derrubada porque ninguém conseguiu cortar o
seu tronco forte.
À sua volta, a cidade foi crescendo e ficando cada vez mais poluída e a pobre árvore ficou cada vez mais
fraca e doente e as suas folhas partiam-se a meio. Eram corações partidos. Ninguém olhava e se preocupava
em cuidar dela.
Um menino, vindo do campo, que estava a viver no prédio em frente à árvore reparou que algo de errado se
passava. Depois da escola decidiu ir ver a árvore de perto e percebeu que o seu tronco estava oco e as suas
folhas estavam a morrer.
Decidiu cuidar dela, todos os dias regava-a, sentava-se encostado ao seu grande tronco, lia e contava-lhe
histórias que tinha vivido no campo.
Os seus amigos viam-no pelas janelas dos apartamentos. Ficaram curiosos, começaram a juntar-se ao menino
e passavam as suas tardes junto da árvore a brincar e a cuidar dela.
Dia após dia, a árvore começou a melhorar, o seu tronco ficou mais forte e as suas folhas voltaram a nascer
com a forma de coração.
A sua sombra era cada vez maior e debaixo dela juntavam-se crianças a brincar, adultos a conversar e idosas
a fazer renda. Os seus ramos começaram a ser o abrigo para pássaros vindos de outras cidades.
Com o passar do tempo a Árvore dos Corações começou a dar frutos de todas as cores em forma de coração.
Quando provaram os frutos, todos ficaram maravilhados. Aqueles frutos sabiam ao sabor favorito de cada um.
Era um sabor que lhes fazia sentir felicidade.
Com as sementes desses frutos as crianças decidiram plantar árvores em todas as ruas da cidade.
Os habitantes da cidade começaram a cuidar de todas as árvores que estavam à frente das suas casas. A
cidade ficou mais verde e menos poluída.
Todos começaram a sair mais de casa para brincar, passear e conversar junto das Árvores dos Corações e
viveram mais felizes.
Cuidar de uma árvore é cuidar de ti!

Aluna: Maria dos Santos Loureiro 

Turma: 5ºA
Escola Básica e Secundária de Lordelo
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ESCRITORES

PEQUENOS

CONCURSO DE ESCRITA - DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
2º LUGAR  NA CATEGORIA 2º CICLO:

O Poder da Amizade

Num belo jardim vivia uma árvore muito solitária que não tinha amigos e nenhuma criança queria brincar
com ela. Ela era considerada a árvore mais feia daquele jardim pelo simples facto de não dar frutos. No
início pensaram que era uma árvore como outras que não davam frutos até que descobriram que ela era uma
árvore que supostamente daria frutos. Os jardineiros tentaram tudo para que ela desse algum fruto, mas sem
sucesso. Tentaram todo o tipo de adubos, trocaram-na de posição, deixaram de a regar por um tempo,
regaram-na todos os dias, mas nada funcionou. A árvore sempre se sentiu muito triste e injustiçada, ela não
achava justo as outras árvores serem consideradas melhores que ela pelo simples facto de darem frutos e ela
não.
- Por que é que elas são melhores que eu apenas por darem frutos? Eu posso não ser a mais bonita do
jardim, mas sou simpática, animada, engraçada, carinhosa, carismática.
     A árvore sempre tentou pensar positivo, mesmo sabendo que era quase impossível mudar.
- Não te preocupes! – dizia para si própria - Um dia ainda vais ser considerada a mais bonita deste jardim e
quem te disse que não serias nada vai arrepender-se.
     A partir desse dia, a árvore passou a dar tudo de si para de alguma forma tentar ser a mais bonita
daquele jardim. Um dia, foi falar com uma das árvores e perguntou-lhe: 
- Como é que tu és assim tão bonita? Qual é o teu segredo? – perguntou ela à “miss jardim” este era o
apelido  da que era considerada a árvore mais bonita do jardim.
- Desculpa, mas eu não falo contigo, e nem sei por que é que me puseram ao teu lado no jardim- respondeu
de forma pouco simpática a “miss jardim” 
- Está bem, não faz mal! – respondeu a árvore com uma voz muito triste.
     A árvore ficou um pouco desanimada, mas não desistiu de lutar pelo seu sonho, ser a árvore mais bonita
do jardim. A árvore nunca tinha tido uma única visita de alguém, até ao dia em que uma criança que parecia
muito desanimada foi ter com ela:
- Olá! - disse a menina com uma voz baixinha.
- Olá, está tudo bem?- quis saber a árvore.
- Não, nada está bem!- respondeu a criança, começando a chorar.
- O que aconteceu, meu amor? - perguntou a árvore.
- Há uns rapazes na minha turma que estão sempre a gozar comigo. Dizem que eu não sou inteligente, que
sou feia por usar aparelho, também dizem que eu não vou conseguir alcançar o meu sonho que é ser médica.
– referiu a menina de forma desconsolada.
- Não te preocupes, eles não sabem nada do que dizem, e podes ter a certeza que um dia vais ser uma
grande médica. A melhor do mundo! – exclamou a árvore.
- Achas?! – perguntou a menina.
- Claro, para poderes concretizar o teu sonho só tens de acreditar que vais conseguir, porque se tu podes
sonhar, tu podes realizar.- incentivou a árvore.
- Posso subir? – perguntou, timidamente, a menina.
- Tens a certeza? Normalmente as pessoas não gostam muito de mim. – esclareceu a árvore.
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- Mas eu gosto! Como é que alguém não gosta de ti? Tu és tão simpática, carinhosa e tens conselhos sábios.
– disse a menina.
     A árvore estendeu os ramos para a criança subir e perguntou:
- Estás confortável aí?
- Muito confortável. É muito agradável estar aqui no alto. – referiu a menina.
     Então a árvore decidiu contar à menina a sua história e o motivo pelo qual se sentia triste:
- Sabes, as pessoas não costumam gostar de mim, eu sou diferente das outras. Eu sou uma árvore que o
suposto é dar frutos, mas por algum motivo, que ninguém consegue explicar, eu não sou capaz de dar frutos.
Sou considerada a árvore mais feia deste jardim, e ainda por cima estou colocada ao lado da mais bonita.
Todos os dias eu acordo e vejo-a com imensas crianças a brincar com ela, e eu? Eu não tenho ninguém para
brincar comigo, sou considerada a mais feia deste jardim, as pessoas passam por mim e olham com uma cara
de desprezo, apenas por eu não dar frutos. – lamentou-se a árvore.
- Eu lamento imenso, mas tu agora tens-me a mim. Sempre que precisares de alguma coisa podes falar
comigo. Eu sou tua amiga- diz a menina com um sorriso no rosto e uma voz calma.
- Obrigada, do fundo do meu coração. – diz a árvore.
- Eu agora tenho de ir, mas amanhã volto e prometo que falamos mais! - disse a menina enquanto descia da
árvore.
- Até amanhã! – disseram as duas ao mesmo tempo.
A criança foi embora, mas deixou a árvore com um sorriso e uma alegria que ela nunca tinha sentido, ela não
sabia explicar o que estava a sentir, só sabia que aquela tinha sido o momento mais feliz da vida dela.
A criança cumpriu o que disse, e nos dias seguintes ia sempre falar com a árvore. Até que um dia, quando
chegou não viu aquela árvore sem frutos, viu uma árvore cheia de frutos e flores:
- O que te aconteceu???!!! - perguntou a criança com uma cara de espanto.
- Tu, tu apareceste na minha vida e mudaste-a para melhor. Foi por tua causa que eu consegui ter frutos, o
que me fez ter frutos foste tu com a tua alegria, simpatia e forma diferente de me ver. Se eu hoje sou uma
árvore com frutos é graças a ti! Nunca me vou esquecer de ti, vais ser para sempre a única que acreditou em
mim e que me fez ser uma árvore mais feliz e confiante.
A criança não disse nada, apenas abraçou a árvore e deu um grande sorriso. Nesse dia aquela árvore sem
frutos, sem vida e sem cor tornou-se a árvore mais bonita daquele jardim. A árvore passou a ser património
da cidade, pois era uma demonstração de que a amizade supera tudo e tem o poder de melhorar a vida das
pessoas.

Aluna: Beatriz Costa Carvalho 

Turma: 6ºC
Escola Básica e Secundária de Lordelo
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ESCRITORES

PEQUENOS

CONCURSO DE ESCRITA - DIA MUNDIAL DA ÁRVORE
1º LUGAR  NA CATEGORIA 3º CICLO:

A pequena Arbus

Numa floresta, em Portugal, houve um grande incêndio. Muitas casas foram destruídas pelas chamas e os
bombeiros corriam de um lado para o outro, de maneira a controlarem o fogo o mais rápido possível. Foram
requisitadas quase todas as viaturas de bombeiros disponíveis e, passados três dias de trabalho árduo, o
esforço foi compensado com uma área livre de chamas.
Grande parte dessa floresta ficou transformada em cinzas e, passados dois meses, diversos voluntários
apareceram para a reflorestação desse lugar. A primeira árvore a ser plantada foi a pequena Arbus. Arbus
acordou com um som de risos altos e com um brilho que lhe tocava gentilmente para a acordar. A pequena
esticou-se com a leve brisa que passava e virou-se para todos os que a olhavam. Ao longo de duas horas,
Arbus inclinou-se para ver a suas novas colegas aparecerem ao seu redor, sentindo-se feliz e começando
logo a comunicar através de palavras que escrevia nas suas folhas e que pedia ao vento que levasse para
junto das colegas.
Passados seis meses de diversão, a natureza em volta de Arbus começava a crescer, tal como ela e as suas
colegas. Até que, certa tarde, uma menina corria pela floresta, assustada, e foi ter aos pés de Arbus. Sentou-
se no chão e juntou os seus joelhos ao corpo, começando a chorar desesperadamente. Arbus sentiu-se
péssima! A menina aparentava ter uns dez anos e estar perdida. Estava tudo em silêncio, apenas se ouvia o
choro abafado da menina, até que Arbus se lembrou da sua comunicação com as amigas
e decidiu usá-la. Pousou uma folha na cabeça da menina que, ao levantar a cabeça, viu cair a folha
levemente no colo. Leu o que dizia e virou-se para a árvore.
- Olá - disse a medo e repetindo mais alto- OLÁ! Está aí alguém?
A árvore soltou mais uma folha e a menina saltou de espanto por ver que a árvore lhe respondeu. Falaram
desta forma durante algum tempo, mais ou menos uma hora, até os pais da pequena aparecerem.
- Clarissa, minha querida, estás aqui! Vem, vamos para casa – disseram.
A menina despediu-se da árvore e foi-se embora. Arbus voltou-se para o chão e reparou que tinha uma folha
que dizia: “Virei aqui todos os dias e trarei as minhas amigas. Até breve. Clarissa.”. Arbus sorriu por ter uma
nova amiga que, como prometido, veio ao outro dia com três amigas.
- Mas que piada é esta, Clarissa? Uma árvore que fala?! Já não és nenhuma criancinha para acreditares nisso.
Clarissa tentou mostrar-lhes, mas, ainda assim, duas das suas amigas não acreditaram e foram-se embora
zangadas. Mas ficou Maria, a sua amiga mais fiel, que acreditava nela, e ficaram ali durante uma hora a falar
com Arbus. Por isso, todos os dias cada uma trazia um amigo. Passado um mês, o grupo já estava formado e
encontravam-se ali todos os dias para brincar e tratar da árvore com adubo e água. Ao fim de cinco anos, os
amigos continuavam com a mesma rotina, acabando por formar o grupo “Os verdinhos florestais”.
Certo dia, uma indústria queria aquele espaço para formar a sua nova empresa, querendo abater as árvores
daquele lugar. Quando “Os verdinhos florestais” se aperceberam, reuniram-se ao pé de Arbus para pensar
uma solução. Arbus dava sempre umas dicas para ajudar o grupo a pensar num plano. Decidem, então, que
iriam fazer um protesto pelas ruas a apelar para a população preservar a Natureza e fazer atividades na
floresta de Arbus. E assim o fizeram. Houve protestos por toda a cidade e realizaram umas atividades para
todos os cidadãos, que colaboraram na atividade.
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No dia 19 de maio de 2021 foram entregues aos alunos os prémios e os certificados de

participação relativos ao concurso de escrita alusivo ao Dia Mundial da Árvore. 

Este concurso foi dinamizado pela turma C do 11.º ano do curso profissional “Técnico de

Comércio” e destinou-se a todos os alunos dos ensinos básico e secundário do

Agrupamento.

Os prémios atribuídos aos alunos vencedores foram patrocinados pela Junta de Freguesia

de Lordelo.

Mas a empresa não queria saber dos protestos, então Clarissa e os
seus amigos foram falar com os proprietários da empresa e pediram-
lhes que lhes mostrassem a autorização para abater a floresta. Os
proprietários ficaram muito irritados, mas o presidente da Junta de
Freguesia apareceu e tratou do assunto, descobrindo que, afinal, eles
não tinham licença.
A floresta de Arbus ficou a salvo e ao grupo de amigos foi-lhes
atribuído um prémio pela escola e pela Junta de Freguesia. Foram
designados “Os protetores da floresta”.

Aluna: Marta Isabel Ribeiro Ferreira 

Turma: 7ºC
Escola Básica e Secundária de Lordelo
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Os alunos da turma B1 do 4º ano, sob a orientação da professora Paula Moutinho,

pesquisaram e elaboraram um texto sobre a importância do comboio como meio

de transporte seguro, sustentável e com muitas vantagens em relação a outros

meios de transporte mais procurados. Os alunos do pré-escolar montaram uma

exposição sobre os transportes. Estão todos de parabéns!
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Pacto Ecológico Europeu - O Transporte
Ferroviário promove a mobilidade sustentável

Clubes Europeus
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Algumas das muitas
atividades realizadas

no ano letivo
2020/2021

momentos que
ficam



Nunca desistas dos teus sonhos!


