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:EPRAL - Escola Profissional da Região Alentejo - Polo de Estremoz
Círculo: Évora
Sessão: Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Nas últimas décadas, Portugal assistiu a uma mudança de mentalide e de forma de vida,
reflexo da exigência e complexidade das sociedades atuais. Os indivíduos tomam opções de
vida que passam pela carreira profissional, pelo conforto ou pelos bens materiais. A
diminuição da natalidade enquadra-se nesta tendência, a que acresce a crise económica e a
emigração. A emigração jovem acentua a quebra de natalidade. Este quadro laboral instável
leva os jovens a não ponderar ter filhos. Demograficamente assistimos a um envelhecimento
da população e a uma crise do modelo social sustentável. As soluções terão de passar por
políticas estatais, assim como a cooperação mais forte do Estado com as instituições de
solidariedade e as comunidades locais.
Neste âmbito, são propostas as seguintes medidas:

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

1. Políticas de Família com cáracter universal, com projeção a longo prazo, estabelecendo
apoios à infância e benefios fiscais.

2. Diminuição da idade da reforma.
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3. Maior diversividade de apoios na criação de emprego jovem.

