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:Externato Cooperativo da Benedita
Círculo: Leiria
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

No sentido de encontrar solução para o problema da crise demográfica em Portugal,
consequência do aumento substancial da emigração, da baixa taxa de natalidade e do
envelhecimento da população, pensamos que devem ser tomadas um conjunto de medidas
que reverta este quadro.

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

1.
Implementação de um conjunto de medidas de caráter económico e fiscal, como o aumento
do salário mínimo, benefícios fiscais para os casais com filhos e redução do custo no acesso à
saúde para as crianças até aos 3 anos.

2.
Criação de um plano multissetorial para o repovoamento dos concelhos do interior, através
da criação/dinamização de áreas industriais com aquisição de terras a baixo custo e benefícios
fiscais (ex. isenção da derrama) e apoios à reabilitação urbana (redução do custo de licenças e
redução da IMI).
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3. Valorização da população jovem, criando incentivos à sua fixação em Portugal através do
alargamento do programa Porta65 até aos 35 anos e da abertura de lugares nos quadros de
empresas especificamente para jovens recém-licenciados.

