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: Centro de Estudos Educativos de Ançã
Círculo: Coimbra
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que:
1. Portugal regista atualmente um dos mais baixos níveis de fecundidade da Europa ,o
segundo, a seguir à Alemanha ( mas esta tem vindo a incentivar a natalidade) e do mundo
(dentro da escala que regista a taxa de fecundidade, insere-se no segundo nível - 1-2). Nunca
se registou um número tão baixo de nascimentos. Portugal tinha em 1962 uma taxa de
fecundidade de 3,21 filhos por mulher. O valor chegou a 1,32 filhos por mulher em 2010.
Assim, a natalidade tem de constituir uma das prioridade do Governo. Um casal que tenha
apenas um filho não contribui para que haja a renovação das gerações. Como tal, devem ser
apoiados os casais que decidam ter dois ou mais filhos.
2. Condicionantes económicas, sociais e outras, nomeadamente o prosseguimento da
carreira, o desemprego e a dificuldades em conciliar a vida profissional e familiar, pesam na
decisão de homens e mulheres terem os filhos que desejavam. De acordo com o que se
encontra previsto nos Artigos 35º nº1, alínea p), Artigo 56º e Artigo 64º nº1, alínea f) do
Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de dezembro, há a possibilidade da
flexibilização do horário de trabalho, com obrigatoriedade de indicação de que o outro
progenitor não está ao mesmo tempo no gozo do direito, o que deve ser posto em prática.
3. Portugal nunca teve uma população tão qualificada como hoje. É um facto. A taxa de
desemprego em Portugal é elevada, principalmente na população mais jovem , que é a mais
qualificada, temos vindo a oferecer força de trabalho especializada para outros países.
Verifica-se que o aumento da saída de jovens portugueses qualificados para o estrangeiro,
tem sido um dos motivos para a taxa de desemprego ter descido para os 15,7%. A zona
interior do país é a mais afetada pela crise demográfica, com o contínuo envelhecimento da
população. Assim, o governo e as autarquias têm de promover o desenvolvimento do interior
tendo em consideração os seus recursos endógenos, criar posto de trabalho e fixar as
populações.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Reduzir a taxa de IRS para as famílias que querem ter mais do que um filho e aumentar as
deduções fiscais na área da educação e da saúde.

2. Diminuir a contribuição para a Segurança Social nas entidades empregadoras que permitam
flexibilizar o horário de trabalho para os pais, até a criança completar três anos.

3. Divulgar nos meios de comunicação social, nomeadamente na estação pública, os apoios
do Estado na fixação de empresas, como o alargamento das linhas de crédito nas PME e
incentivar a fixação das mesmas no interior.

