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 André de Gouveia
Círculo: Évora
Sessão: Secundáriol

Projeto de Recomendação:

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

O nosso país passa por tempos dificeis , a crise (entre outros fatores) faz com que o saldo
migratorio seja negativo, ou seja os portugueses perdem a esperança pelo seu país e saem em
busca de novas oportunidades, além disso o nosso país perde a atratividade que em tempos
incentivou a imigração por parte dos países que integram os PALOP e alguns países da Europa
de Leste. Existem grandes assimetrias regionais dentro do nosso país onde cada vez mais se
nota uma litoralização e bipolarização, fazendo com que nas zonas do interior a população
esteja envelhecida devido à partida dos jovens e à fraca taxa de natalidade.
Por este motivo a nossa lista criou três medidas a fim de combater estes problemas que se
abatem sobre Portugal. As nossas medidas ,principalmente, têm por objetivo o incentivo à
natalidade, e combate às assimetrias regionais bem como a emigração.

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

1. Deduções fiscais progressivas consoante o número de filhos: a partir do nascimento do
terceiro filho as famílias usufruirão de descontos em certos pagamentos fiscais;

2. Aumento da licença de parto remunerada: aumentar a remuneração das mães portuguesas
para um pagamento a cem por cento durante o período de seis meses;
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3. Dinamização da economia no interior: criar emprego no interior do país de forma a fixar o
maior número possível de pessoas para esse ponto de Portugal.

