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Identificação da Escola: Bás. e Sec. Professor Mendes dos Remédios, Nisa
Circulo: Portalegre
Sessão: Secundário

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

Tendo sempre em conta a situação económica do país, a Escola de Nisa elaborou as seguintes
medidas, dando prioridade aquele que consideramos ser o fator crucial no tema “Crise
Demográfica” – a natalidade. Por esta razão, optámos por direcionar duas medidas para o
fator mencionado, ambas com o objetivo de reduzir as despesas das famílias, tornando a ideia
de formar família mais atrativa.
Sabendo, também, que a empregabilidade é um fator extremamente importante na fixação
de pessoas no país, preparámos uma terceira medida no sentido de ajudar as empresas na
contratação de trabalhadores e a conseguinte criação de emprego.
1.
Sabemos como é difícil para as famílias, principalmente para as mais jovens, a
aquisição de casa própria. Por isso, através de um conjunto pensado de medidas,
pretendemos reduzir os custos na compra de habitação.
2.
Com alguma comparticipação do estado, aspiramos a reduzir as tarifas da água, luz e
gás, tornando mais fácil a vida das famílias. Vemos esta ajuda mais pertinente e ponderada do
que o sistema de abonos de família, uma vez que o que propomos é diretamente aplicado em
algo fundamental à família.
3.
Afetando diretamente a fixação de pessoas no país, achamos que a criação de
emprego deve ser um dos focos principais do governo, isto explica o por quê da preparação
de uma medida que vai de encontro as empresas geradoras de postos de trabalho e riqueza.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1.

Redução do custo de habitação para famílias numerosas;

2.

Ajuda nas despesas diárias das famílias

3.

Redução fiscal às empresas relativamente ao número de trabalhadores

