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Identificação da Escola:Escola Básica e Secundária de Machico
Círculo: Região Autónoma da Madeira
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Embora a crise seja uma constante na História de Portugal, a atual será a mais importante
porque nos atinge a todos diretamente. Em boa hora foi escolhido o tema “ultrapassar a
crise”. Desta forma os jovens também participam nas decisões que irão determinar o seu
futuro.
O nosso país apresenta uma das mais baixas taxas de produtividade da Europa. Também
apresenta uma quebra na taxa de natalidade muito significativa, com valores extremamente
baixos no Interior, e que está a conduzir ao despovoamento do nosso país. A nossa população
está a envelhecer e, por isso, a população ativa é cada vez menor. Atendendo a tudo isto a
nossa escola propõe as seguintes medidas:

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

1. A taxa de natalidade no nosso país tem vindo a diminuir de forma significativa, pelo que é
necessário criar incentivos à natalidade, como a redução da taxa de IRS para os casais que
tenham dois ou mais filhos e reavaliação da comparticipação do Estado nas mensalidades nas
creches /infantários.

2. Constatando que um dos maiores problemas do nosso país é a baixa produtividade, tornase necessário incentivar as empresas e instituições a premiarem os trabalhadores que tenham
maior produtividade. Por exemplo, oferta de atividades ludico-desportivas conseguidas
através de parcerias com as entidades promotoras pela dinamização de infraestruturas já
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existentes.

3. Cerca de 2/3 do território português está em processo de desertificação. Para combater
esta realidade, é preciso incentivar a fixação de empresas nos concelhos mais desertificados
do país.

