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participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
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Identificação da Escola:Escola Secundária d. Inês de Castro-Alcobaça
Círculo: Leiria
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

O problema que é a baixa natalidade, a intensificação do fenómeno de envelhecimento e o
aumento da emigração de mão-de-obra jovem e qualificada necessita urgentemente de uma
resolução. A economia de um país depende da sua população, e com cada vez menos jovens e
mais idosos, prevê-se menos investimento e mais despesa da Segurança Social. Infelizmente,
esta situação não é exclusiva de Portugal, mas sim da Europa. É essencial um debate entre as
várias potências europeias e discutir medidas transversais. Para já, as medidas propostas pela
nossa escola com vista à solução desta situação são estas, sendo que é necessário salientar
que o lucro obtido seria depois direccionado para o investimento e financiamento de todas as
outras.

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

1. 1. Para combater a baixa natalidade, o envelhecimento e o aumento da emigração,
propomos o investimento e a sua atração nas áreas rurais, facilitando os investimentos
privados (tendo em especial consideração o agro-turismo, agricultura biológica e agricultura
de cultivo), apostando também na criação de serviços e infra-estruturas, que por sua vez
criam emprego, melhoram a qualidade de vida da população e a fixam.

2. 2. Para atenuar o grande problema que é a natalidade e consequentemente o
envelhecimento, propomos a atribuição de apoios indirectos para ajudar os pais com as
despesas iniciais (dar prioridade a zonas mais envelhecidas), incluindo a criação de uma rede
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de creches públicas.

3. 3. Redução do I.V.A. e do I.R.C. (dando primazia às Pequenas e Médias Empresas), a
criação do micro crédito e a disponibilização de infra-estruturas do Estado, com rendas
significativamente mais baixas para apoiar as empresas a dar os primeiros passos.

