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 Miguel Torga
Círculo: Bragança
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Face à presente conjuntura económica e consequente crise demográfica que se faz sentir no
país, propomos as seguintes medidas que consideramos serem relevantes no sentido de
inverter esta tendência demográfica:

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

1. Promover o empreendedorismo e o acesso ao microcrédito através da dinamização e
promoção dos produtos regionais(como exemplo: mel, cogumelos, fumeiro, frutos secos…)
bem como o aproveitamento dos recursos naturais

2. Criar incentivos que levem à fixação dos jovens no interior, melhorando as condições para a
criação de emprego. Temos a exemplo disso o turismo rural através da recuperação de
habitações e da construção de espaços destinados à cultura e ao lazer ou de outras
infraestruturas de modo a que estas representem um polo atrativo para a população.

3. Com o intuito de promover o aumento da natalidade, propomos a melhoria dos cuidados
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neonatais, reforçando a atribuição de prémios, isenções fiscais e o aumento da licença de
maternidade/paternidade.

