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 e Artística da Marinha Grande
Círculo: Leiria
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Desenvolver o interior do país, pois o interior de Portugal passa por um período de
desertificação, criando condições para a fixação das pessoas, sobretudo os jovens, de modo a
evitar a emigração. Pois, são, muitas vezes, os mais jovens os mais qualificados que
abandonam o país. Sendo estes os mais capazes de assumir riscos, de empreender e inovar.
Estas condições passam por apoio efetivo à criação de empresas através de incentivos fiscais
e simplificação do processo da criação de empresas.
Subsídio pré-natal, de modo a incentivar a natalidade. Apoios financeiros até quatro meses
antes do nascimento.
Assegurar os cuidados médicos e educativos totalmente gratuitos até aos 10 anos, como
incentivo à natalidade, de modo a combater alguma instabilidade na vida profissional.

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

1. Desenvolver o interior do país, pois o interior de Portugal passa por um período de
desertificação, criando condições para a fixação das pessoas, sobretudo os jovens, de modo a
evitar a emigração.

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.

2. Aumento do subsídio pré-natal, de modo a incentivar a natalidade.

3. Assegurar os cuidados médicos e educativos totalmente gratuíto até aos 10 anos, como
incentivo à natalidade.

