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 JOÃO DE DEUS
Círculo: FARO
Sessão: SECUNDÁRIO

Projeto de Recomendação:

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

A Assembleia da Escola Secundária João de Deus analisou e debateu a temática da crise
demográfica e considerou, como fatores estruturantes do combate a este problema, a
mudança de atitude face às novas realidades sociais (famílias monoparentais e
homossexuais), às famílias numerosas e ao emprego jovem, o que se operacionaliza através
de um conjunto de medidas que deverão ser acompanhadas de uma sólida campanha de
comunicação. A primeira medida visa estender a lei a dois grupos excluídos na legislação
atual, promovendo assim a igualdade e os direitos humanos. A segunda medida pretende
combater o desemprego jovem, fenómeno sinalizado como causador de um adiamento da
decisão de procriar. A terceira medida representa uma orientação da ação política no sentido
de uma proteção fiscal e institucional aos núcleos familiares que invistam na procriação.

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

1. Legalização do acesso às técnicas de PMA (Procriação medicamente assistida) a mulheres
solteiras e a casais homossexuais femininos (lésbicas).

2. Criação de uma plataforma nacional de recrutamento de jovens, na qual haverá um
aumento da interacção entre empresa-candidato, facilitando o acesso ao mercado de
trabalho.
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3. Benefícios fiscais a famílias numerosas, bem como o aumento do abono de família e o
desenvolvimento, a longo-prazo, da rede pública de infantários.

