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 Profissional Inetese - Polo de Angra do Heroísmo
Círculo: Região Autónoma dos Açores
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Porque acreditamos que o futuro é possível em Portugal tentámos encontrar algumas
medidas que possam combater três das grandes problemáticas que afetam o nosso país: a
emigração, o envelhecimento e a natalidade. Infelizmente, a emigração começa a estar
presente no pensamento de muitos jovens pois a precariedade económica é muito
significativa em Portugal. Deste modo, o envelhecimento passa a ser uma consequência
automática, bem como a baixa de natalidade.
Será que teremos de ser obrigados a seguir o «conselho» do nosso Primeiro-Ministro e…
emigrar? Recusamo-nos terminantemente a abandonar e a virar as costas a um País que
precisa de nós - jovens empreendedores. Está na altura de dizer: basta!

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

1. Incentivar o empreendedorismo local criando mais centros de apoio e ajuda à criação do
próprio emprego através de formações, debates. A informação é a principal arma humana. Se
a população estiver informada, os riscos de criação de novos negócios diminuirão
significativamente. Consequentemente, com o aumento de trabalhadores na região, haverá
uma melhoria económica e diminuição das saídas dos habitantes.

2. O Estado (Central e Autárquico) pode e deve incentivar a criação de empresas doando o
terreno ou isentando de todo e qualquer imposto a aquisição do terreno destinado à
construção de creches, jardins de infância ou lares de terceira idade.
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3. Desenvolver uma política fiscal para as familias mais numerosas, criando benefícios
económicos à fixação e ampliação de familias em zonas com baixas densidades populacionais.

