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 limites 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 Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de

Carvalhais/ Mirandela
Circulo: Bragança
Sessão: Secundário

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

1. Tendo em conta a situação portuguesa de uma natalidade extremamente baixa, considerase de todo pertinente, beneficios fiscais aos agregados familiares, bem como, um cartão
individualizado, no sentido de beneficiar a aquisição de produtos de puericultura. Pretende-se
deste modo, aumentar a taxa de natalidade em Portugal.
2. Partindo da conjuntura social e politica portuguesa, considera-se de especial relevância, a
criação de crédito bonificado, para a criação de empresas por parte dos jovens, no sentido de
apostar nos recursos endógenos e no setor primário
3. Portugal é um país envelhecido. Desta forma, considera-se urgente uma aposta na
qualidade de vida dos mais velhos. É neste sentido, que consideramos de especial
importância, subsidios para formações em gerontologia.

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

1. Criação de benefícios fiscais à natalidade com descontos imediatos em produtos de

puericultura. Cada agregado familiar teria um cartão de identificação e o benefício fiscal
aumenta com o número de filhos tendo em conta os rendimentos.

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 limites 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.

2. Conceder Crédito bonificado para a criação de empresas por jovens nacionais e
estrangeiros nas áreas de empresas“ Endógenas”, do sector primário, turismo rural e turismo
de praia.

3. Subsidiar a formação em gerontologia para aumentar o apoio a pessoas idosas.

