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 Montemor-o-Novo
Círculo: Évora
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Tentamos criar medidas destinadas a remover as barreiras ao nascimento de filhos e a criar
um ambiente favorável ao aparecimento de famílias mais numerosas. Preocupamo-nos com a
exequibilidade das medidas. Colhemos inspiração nas melhores práticas dos países
estudados, mas procurámos usar a imaginação para conjugar o ideal com o possível,
atendendo à realidade económico-social portuguesa.

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

1.
Propomos a atribuição gratuita de manuais escolares, por forma a diminuir as
despesas do agregado familiar e a diminuir o receio de não ter meios económicos para
enfrentar as despesas com a educação de um maior número de filhos.

2. Propomos a atribuição de benefícios no domínio dos preços públicos (por exemplo a água)
propomos que seja considerada a dimensão do agregado familiar, obstando a uma aplicação
de escalões insensíveis à família.

3. 5. Propomos o incentivo à criação de empresas centradas em tecnologias especializadas
e em articulação com as universidades, no interior do país, promotoras das potencialidades
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locais, de modo a incentivar a fixação dos jovens e a contribuir para a deslitorização.

