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 de Albufeira
Círculo: Faro
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Num país que atravessa uma grave crise económica e que tem visto emigrar a sua população
mais jovem e qualificada e que não consegue garantir a renovação de gerações, o Estado
deveria ver na atenuação da crise demográfica, uma prioridade. São necessários
investimentos urgentes, que ajudem os nossos jovens a incluirem-se mais facilmente no
mercado de trabalho, que isso lhes sirva de motivação para permanecer no país e a constituir
família sem que se vejam limitados a nível económico e que os mais velhos não sejam
desprezados no seu melhor.

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

1. Diminuir a burocracia e melhorar os serviços de apoio técnico inerentes à aprovação de
projetos e criação de empresas, assim como divulgar os programas de apoio existentes.
Os programas de apoio à inserção de jovens no mercado de trabalho e à criação de empresas
deveriam ser mais simples, mais abrangentes e mais divulgados.

2. Financiar e melhorar as instituições de apoio social a idosos.
Reconhecendo que os serviços nos lares de idosos não funcionam corretamente, se verificam
insuficientes e debilitados, consideramos que deveria haver investimento nestas instituições,
mas também criação de espaços de formação e lazer.
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3. Aumentar os subsídios de maternidade, assim como os abonos de família
Num país onde não se consegue garantir a renovação de gerações, que perde cada vez mais a
sua população mais jovem e qualificada, têm de ser reunidos esforços por parte do estado
que facilitem e deixem de impor limitações, a quem pretende constituir família.

