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 Secundária de Silves
Círculo: Faro
Sessão:de escola

Projeto de Recomendação:

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

As medidas apresentadas pretendem resolver os três principais fatores responsáveis pela
crise demográfica. Um dos maiores problemas do nosso país é a desertificação do interior
que, devido à falta de economias de escala, não consegue fixar população ativa jovem ou
adulta. A primeira medida poderá ser, apesar de polémica e díficil, uma solução para os três
fatores da crise. Por um lado, a fixação das empresas nacionais e internacionais, atraídas
pelos baixos impostos, contribuiria para fixar população ativa no interior, por outro lado,
poderia fomentar a diminuição da emigração e, consequentemente, constituiria um passo
para contrariar o envelhecimento populacional, para além de, ao mesmo tempo, criar mais
riqueza, o que incentivaria os jovens casais a terem filhos mais cedo e em maior número,
aumentando, desta forma, a natalidade. Os benefícios de uma cobrança menor dos impostos,
proporcional ao número de filhos, e das poupanças nas energias consumidas permitiriam
encarar as despesas inerentes à criação dos filhos com outro ânimo, pois quantos mais filhos,
mais apoios seriam dados às famíias.

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

1. Designação de uma freguesia fronteiriça por distrito Interior ("freguesias francas") onde
haverá uma redução de 2/3 dos impostos cobrados às empresas, para além de os novos
investimentos nas referidas freguesias terem um ano de insenção por cada 10 jovens
admitidos na empresa.
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2. Benefícios fiscais proporcionais à dimensão das famílias (número de filhos) nos diversos
impostos cobrados pelo Estado (IMI,IMT, IVA sobre o consumo da água, gás, eletricidade)

3. Amortização no IRS dos investimentos em energias renováveis proporcionais ao número de
filhos por agregado familiar (20% de redução por cada filho).

