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 Básica e Secundária de São Martinho do Porto, Alcobaça
Círculo: Leiria
Sessão: Distrital

Projeto de Recomendação:

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

A atribuição de um subsídio e de beneficios fiscais que constam na medida 1, visam
proporcionar adequadas condições económicas ás familias, favorecendo o aumento da
natalidade e o combate ao envelhecimento da população .
O trabalho estável das mães, com a possibilidade de ser realizado a tempo inteiro ou parcial (
medida 2), permite que as mesmas conciliem da melhor forma a sua vida profissional,
familiar/maternal.
O sector agrícola foi de certa forma um pouco abandonado desde meados de anos 90 do
século passado, pelo que deste modo existem no referido sector excelentes oportunidades
para a criação de novos postos de trabalho, combatendo-se o desemprego e a emigração,
aumentando ao mesmo tempo a produtividade agricola nacional, com beneficios para a
economia.

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

1. Atribuição de um subsídio no momento do nascimento da criança, seguindo-se de
beneficios fiscais ao longo do crescimento da mesma.

2. Trabalho a tempo parcial mas com estabilidade para as mães empregadas.
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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.

3. Fomentar a criação de emprego no sector agricola, através dos fundos europeus e
beneficios fiscais.

