Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Secundária de Porto de Mós
Circulo: Leiria
Sessão: Secundário

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

Tendo em conta que as mulheres portuguesas têm falta de condições para criar seus filhos,
especialmente porque o Estado se está a demitir das suas funções sociais;
Tendo em conta que a imigração está a crescer e os imigrantes são, neste momento, um
contributo essencial para o aumento da natalidade;
Tendo em conta que as diversas formas de discriminação e exploração no mercado de
trabalho são uma dura realidade social, bastante evidenciada hoje em dia, propomos:

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

1. Melhorar as condições pré e pós natais, aumentando a rede de creches públicas e

tendencialmente gratuitas, de forma a não ser tão oneroso cuidar dos filhos, alargar o
período de licença de parto, incentivar o casamento e a criação de empresas conjugais, e, por
fim, repor o abono de família nos moldes anteriores aos criados pelo último governo.

2. Incentivar ativamente a criação de empresas para que grande parte dos imigrantes de hoje
permaneça em Portugal, promovendo o crescimento da natalidade e do PIB.
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3. Acabar com todo o tipo de discriminação no mercado de trabalho, de forma a aumentar as
possibilidades de constituir família.

