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

Identificação da Escola:Agrupamento de Escolas de Arganil
Círculo: Coimbra
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Dada a presente Crise Demográfica em Portugal, estudou-se que medidas poderiam ser
aplicadas para minimizar o seu impacto. Combinadas e empregadas em conjunto, estas
medidas teriam reflexos notáveis no país, nomeadamente na redução do desemprego,
aumento da natalidade, aumento do PIB (Produto Interno Bruto) e fixação da população.

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

1. Para combater o envelhecimento da população do interior do país propõe-se que sejam
atribuídas algumas regalias (ex: redução de impostos), para que as empresas nestas regiões
aumentem a sua produtividade, criando mais postos de trabalho, que acabam por atrair a
população ativa.

2. Alterar a lei dos contratos de trabalho precários nas empresas, uma vez que a estabilidade
profissional fixa pessoas num país/região. Isto seria conseguido através da atribuição de
"bónus fiscais" às empresas que estabeleçam um contrato de pelo menos 18 meses. Além
disso, reduzir a burocracia, mantendo apenas o que é estritamente necessário e reduzindo o
excesso de entraves à criação de novos negócios.

3. Reduzir ou flexibilizar a carga horária suportada pelos trabalhadores com filhos – de modo
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a que os pais tenham mais tempo para passar com estes; reduzir a carga fiscal de famílias com
mais de dois filhos ou dificuldades financeiras.

