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 Homem Cristo - AEA
Círculo: Aveiro
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

O problema demográfico tem despertado a reflexão dos mais atentos, por ser um assunto
que tem repercussões muito graves em outras áreas da vida da sociedade. Para tentar
inverter a tendência registada nos últimos anos, propõe-se promover as regiões menos
atrativas do interior do país, investir e apoiar os alunos universitários e desencadear medidas
de proteção e incentivo à natalidade.

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

1. Atribuir benefícios fiscais para quem optar por se fixar nestas áreas, contribuindo para
dinamizar de uma forma mais ativa o sector primário e secundário, criação de infraestruturas
(escolas , infantários a postos médicos ), que deste modo possibilitem e facilitem a fixação de
população em áreas pouco atrativas. Esta medida visaria diminuir a desertificação e
envelhecimento do interior e permitiria ainda fomentar o turismo rural.

2. Apostar num maior investimento nos alunos universitários, através de bolsas de estudo,
estágios em conceituadas empresas e em ofertas de contratos de trabalho aos alunos que
mais se destaquem nos seus estudos e/ou estágios, não só pelas notas mas também, pelas
suas aptidões no desempenho das tarefas que lhe são confiadas.

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.

3. Promover medidas natalistas, mas tendo em especial atenção a diminuição do IVA em
todos os produtos relacionados com bens essenciais, redução dos impostos às famílias mais
numerosas e a atribuição de créditos com juros mais reduzidos para as famílias numerosas.

