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 Profissional de Odemira
Círculo: Beja
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

A Crise Demográfica é um flagelo que nos está a começar a afetar e que cada vez mais se irá
agravar de acordo com todos os indicadores disponíveis.
A baixissima taxa de natalidade portuguesa, aliada ao aumento da esperança média de vida,
conjugada com a exponêncial taxa de emigração (principalmente de Jovens), está a redundar
num fenómeno sem precedentes em Portugal, e que caso não existam medidas concretas e
imediatas que o contrariem, todo o sistema no qual a sociedade atual se apoia, colapsará.
É urgente assim que o Estado assuma que este problema da Crise Demográfica se encontra
ao nível da Crise Económica e financeira para que sejam equacionadas soluções concretas
para o mesmo.

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

1. Apoiar as empresas com a atribuição de subsidios para a contratação de jovens.

2. Redução dos impostos aos jovens casais com filhos.

3. Investimento em postos de trabalho para jovens na área do apoio à terceira idade.

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.

