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PROJETO DE RECOMENDAÇÃO
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
(Considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas; máximo 3000 caracteres.
Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.)

Atualmente, Portugal suporta uma enorme disparidade demográfica, financeira e social entre as
suas regiões (Litoral / Interior). Ainda que e, no nosso ponto de vista, isso não constitua um
grande problema, mesmo a nível político, as regiões apresentam algumas diferenças que se farão
notar num futuro próximo, principalmente, a nível demográfico. Desta forma, é necessário adotar
novas políticas públicas com vista a criar as mesmas oportunidades nos dois pólos geográficos do
nosso país. No sentido de colmatar esta deficiência, consideramos o seguinte:
- O turismo é um importante ramo do setor terciário, pois fomenta a economia local, a
competitividade, explora os interesses das comunidades mas, principalmente, aproveita os
recursos alóctones e culturas locais. Por isso, entendemos fundamental a criação de medidas que
visem o seu aproveitamento nas áreas do interior e, assim, tornar essas localidades mais atrativas
turística e culturalmente, desenvolvendo as suas características.
- Parece-nos claro que as infraestruturas condicionam a distribuição da população num
determinado local. Para podermos aumentar as áreas de influência de determinados focos
populacionais (áreas essas que prestam serviços a todos os aglomerados vizinhos com menor
poder administrativo), apoiamos a construção de infraestruturas de apoio à população, nas áreas
com maior circulação de bens, sem prejudicar as capitais de distrito.
- A mobilização de empresas e cooperativas para as zonas mais recônditas do país no sentido de
dinamizar o interior, consoante a atribuição de benefícios fiscais / diminuição da carga
fiscal.

MEDIDAS PROPOSTAS
(Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas; máximo 500 caracteres.
Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.)

1.

Maior aposta no turismo das regiões do interior, com vista ao aproveitamento dos recursos
alóctones e cultura local.

2.

Aumentar a área de influência das cidades intermédias do interior do país.

3.

Redução dos impostos ( por exemplo o IMI ) para as populações se fixarem mais facilmente no
interior e a atribuição de incentivos fiscais aos empresários / empresas que se instalem no
inteiror do país.

Nota importante
Depois de preencher o projeto de recomendação, deverá gravá-lo em formato PDF e anexá-lo ao
formulário eletrónico disponível, a partir do início de janeiro, na página Internet do Parlamento dos
Jovens: www.jovens.parlamento.pt.

