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:Externato Oliveira Martins
Círculo: Aveiro
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Considera-se que a primeira medida é importante para a fixação da população ativa em áreas
economicamente empobrecidas , contribuindo assim para o enriquecimento de um setor que
dadas as características do nosso país ainda se encontra aquém da sua rentabilização. Com
esta medida aumentam-se os postos de trabalho, diminui-se por consequência a taxa de
desemprego e combate-se os fenómenos migratórios e o envelhecimento da população das
zonas rurais.
Com a segunda medida pretende-se apoiar as famílias carenciadas, que enfrentam
dificuldades por terem a seu cargo crianças e jovens com necessidades educativas especiais,
melhorando-se assim a qualidade de vida das famílias. Esta medida visa ainda a adequação do
abono de família consoante as necessidades/despesas que cada ano escolar frequentado
acarreta.
A terceira medida, ao apoiar por um período de dois anos as mulheres que engravidam,
estamos a conferir-lhes segurança, estabilidade e bem-estar social e económico, numa
perspetiva adjuvante de aumentar a natalidade e reduzir a crise demográfica.

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

1. Criação de um fundo obrigatório por parte das grandes empresas para aplicação nas novas
PME´s para o setor agrícola.

2. Aumento e alargamento do abono de família, de acordo com o ano de escolaridade
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frequentado e as necessidades educativas especiais.

3. Atribuição às entidades empregadoras, por parte do Estado, de um apoio financeiro
correspondente a 50% da remuneração mensal das funcionárias que engravidem. O apoio
teria a duração de dois anos.

