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:Escola Secundária Mouzinho da Silveira
Círculo: Portalgre
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Com base na medida número 1 os argumentos escolhidos para a sua defesa: a aplicação das
medidas e a abertura de postos de trabalho nas zonas rurais torná-las-á mais atractivas para a
população jovem, diminuindo a emigração e o envelhecimento.
Também o estabelecimento de um limite mínimo para o valor das reformas e a exclusividade
da fonte da reforma; a criação de empresas e portanto de empregabilidade relacionadas com
os recursos naturais disponíveis do país, fazendo com que haja mais produtos nacionais no
mercado. Deste modo, as empresas produzirão produtos usando os recursos da região em
que se encontram localizados.
Tenciona-se praticar a medida número 2 através de: alterações em sede de IRS; redução do
IVA para todos os bens de 1ª necessidade e transportes, tal como alteração na tributação da
habitação, aumento do abono de família, para famílias com dois ou mais filhos, garantindo
em simultâneo a existência de medidas que facilitem a conciliação entre o trabalho e a vida
familiar.
Relativamente à medida número 3, esta é defendida através de, por exemplo, a criação de
programas de apoio ao emprego na área social, minorando a solidão, a falta de cuidados e a
dificuldade de acesso, dos mais idosos e isolados, aos recursos existentes e de que
necessitam.

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

1. Fomentar a criação de emprego no interior do país, criando medidas de excecionalidade e
estruturas de apoio mais dinâmicas e incentivadoras
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2. Desenvolver programas de incentivo à natalidade, criando medidas que favorecessem
economicamente os pais e os recém-nascidos.

3. Garantir uma sociedade para todas as idades, promovendo uma maior interligação
geracional

