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 José Régio de Vila do Conde
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A conjuntura global do nosso país não é favorável no que diz respeito aos indicadores
demográficos atuais: emigração, natalidade e envelhecimento. Assim, para inverter esta
situação têm-se que, urgentemente, tomar medidas que corrijam este problema em Portugal,
para que exista um desenvolvimento sustentável propício à renovação de gerações.
É imperativo tomar medidas imediatas para conseguir ultrapassar esta crise, a curto e longo
prazo.
Estas medidas têm de passar, em primeiro lugar, por uma política de criação de emprego e de
aproveitamento dos (bons) recursos naturais do nosso país, nomeadamente, o seu clima, a
sua posição geográfica e as suas belezas naturais, para melhorar as condições de vida da
população e para diminuir o surto de emigração dos jovens recém licenciados, para que, de
seguida, possa ser implementada uma (verdadeira) política demográfica natalista.

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

1. Política de criação de emprego: diminuição do IRC nas empresas que deslocarem as suas
sedes para o interior do país e diminuição do IRC das pequenas e médias empresas, sendo
que o valor dessa redução tenha que ser, obrigatoriamente, para investir na criação de
emprego ou na aquisição de capital fixo (investimento).
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2. Política de aproveitamento de recursos naturais: incentivos ao empreendorismo na área
das energias renováveis, da agricultura e do turismo.

3. Política demográfica natalista: deduções fiscais, redução de impostos, aumento do tempo
da licença de maternidade, criação de condições que permitam conciliar a vida familiar e
profissional (p.e. flexibilização do horário de trabalho) para famílias com filhos a cargo,
estabilização dos preços na água, eletricidade, gás para as famílias numeroras (3 ou mais
filhos) e atribuição de subsídios progressivos, e significativos, na área da saúde e da educação
para famílias com filhos a seu cargo.

