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Identificação da Escola:Escola Profissional de Vila Franca do Campo
Círculo: Região Autónoma dos Açores
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

As medidas propostas pela Escola Profissional de Vila Franca do Campo incidem
essencialmente sobre três aspectos fundamentais: por um lado entende-se que só pelo
aumento das expectativas de empregabilidade é que se consegue um ambiente favorável ao
aumento da natalidade; em segundo lugar, pretende-se a dignificação da terceira idade,
diminuindo a idade da reforma, o que possibilitará a entrada de mais jovens no mercado de
trabalho e, por outro lado, fará com que os séniores tenham mais tempo para apoiarem os
seus netos; por fim, considera-se que o aumentos dos apoios estatais, principalmente, os
abonos de família, terão um impacto muito significativo na decisão de terem filhos.
Assim, na primeira medida, consideramos que os casais, actualmente, fazem um planeamento
familiar muito rigoroso. Neste sentido, se houver maiores possibilidades de emprego isto terá
duas consequências imediatas: a primeira será a estabilidade finaceira dos casais , logo maior
conforto na decisão de serem pais, a segunda tem que ver com o facto de os pais preverem
um melhor futuro para os seus filhos, logo uma maior apetência para os ter.
No que se refere à segunda medida, nós entendemos que apesar de ter de ser gradual, a
idade de reforma deve descer até aos sessenta anos. Esta antecipação fará com que haja mais
vagas para os jovens entrarem no mercado de trabalho, mas também possibilitará aos avós
poderem apoiar a educação dos seus netos, fazendo com que os jovens casais tenham menos
preocupações e custos com as creches e amas. É obvio que um reforma tão estrutural teria de
ser muito bem estudada e teria de vir acompanhada de medidas de sustentação do Sistema
de Segurança Social. Algumas destas medidas poderiam ser a contribuição dos reformados
até aos 65 anos para este sistema e uma menor percentagem atribuída à reforma, por
exemplo nos primeiros cinco anos, sendo que registaria uma subida gradual até ao fim deste
período.
Por fim, o Estado deveria ter como prioritário a subsidiação da natalidade e dos cuidados a ter
com os bebés e crianças. Este abono deveria também ser em função do rendimento do
agregado familiar, mas também deveria ser gradualmente decrescente. Isto é, no primeiro
ano de vida o abono teria um maior peso, decrescendo a partir daí até os jovens serem
maiores. A par disso dever-se-ia acompanhar esta medida com uma bonificação nos juros dos
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Planos de Poupança para crianças e jovens até aos dezoito anos, de forma a incentivar o uso
racional do abono atribuído, salvaguardando algum imprevisto.

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

1. Investimento na criação de emprego:
Com o investimento na criação de emprego existirão duas consequências imediatas no que
concerne à evolução demográfica. Por um lado, os casais irão ter mais confiança no futuro
dos seus filhos, promovendo a natalidade. Por outro lado, os jovens actuais não sentirão a
necessidade de emigrar, aumentando assim a nossa população activa e jovem.

2. Diminuir a idade da reforma:
Reduzindo a idade da reforma irá se contribuir para a criação de postos de trabalho para os
mais novos, bem como possibilitar à população idosa um maior período de reforma, ficando
disponíveis para outras tarefas na sociedade, tal como acompanhar e auxiliar na educação dos
seus netos. Assim, fixa-se a população jovem e activa, promove-se a natalidade e dignifica-se
a terceira idade.

3. Aumento dos abonos de família:
Com abonos de famílias mais apelativos, os casais terão maior motivação e conforto para
terem mais filhos. Este apoio financeiro possibilitará uma maior disponibilidade para a
compra de bens essenciais para os bebés e crianças, fomentando assim a natalidade, pois
retiram algumas preocupações monetárias dos pais.

