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

Identificação da Escola: Escola Secundária c/3º CEB do Fundão
Circulo: Castelo Branco
Sessão: Secundário

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

Enquanto habitantes do Interior, a crise demográfica, as assimetrias regionais em termos da
distribuição da população e o envelhecimento da mesma são temas que nos preocupam
particularmente.
O decréscimo da população na nossa região, a desertificação de muitas aldeias devido à saída
da maioria dos jovens para os grandes centros ou para o estrangeiro, a excessiva carga fiscal a
quem investe, a predominância dos apoios familiares na primeira infância, são, a nosso ver, os
principais entraves ao desenvolvimento demográfico.
Não descurando a existência de instituições como a Universidade da Beira Interior e de
empresas que funcionam como pólos de atracção, é manifestamente necessário fazer mais
para que o Interior não continue a ser uma área repulsiva relativamente às novas gerações.
As medidas que propomos vão nesse sentido. Têm por objectivo o combate às assimetrias
regionais, a consequente atracção de população jovem para o Interior e, claro está, a criação
de postos de trabalho; o incentivo indireto à natalidade através de benefícios fiscais e de
apoios económicos mais alargados aos casais com filhos.

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

1. Incentivos à fixação de empresas no Interior.

2. Reduções no IMI proporcionais ao número de filhos.
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3. Direito a transporte gratuito durante a escolaridade obrigatória.

