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Identificação da Escola: Ensiguarda - Escola Profissional
Círculo: Guarda
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que há décadas que Portugal assite a uma tragédia demográfica, que acentuouse a partir de 2011, é preciso debater o problema e encontrar medidas que promovam a
natalidade. De facto, o indíce de fecundidade passou dos 1,35 crianças por mulher, em 2011,
para 1,28, em 2012. Sendo certo que seriam necessários 2,1 para garantir o equilíbrio
demográfico, estes números fazem-nos constatar que a baixa natalidade é um problema sério
para o país e mostra-nos a necessidade de encontrar medidas para combater esta realidade.
Tanto mais que, a esta crise de natalidade veio juntar-se uma outra: a da emigração. Ora,
quem deixa o País é jovem, o que ineitavelmente terá efeitos na taxa de natalidade. A par
desta, há que olhar com seriedade para a partida de muitos imigrantes, que em 2011 foram
responsáveis por 10% dos nascimentos.
Atendendo a este quadro, e cientes das implicações nefastas da baixa da natalidade na
economia e no equilíbrio das contas públicas, é imperioso reverter a situação e propor
medidas sérias e eficazes para travar este flagelo.
Assim, propomos

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

1. Atribuição direta de subsídios para as famílias, consoante os seus rendimentos e o número
de filhos. Por exemplo, incentivar as famílias a terem o terceiro filho, oferecendo o Estado
mais e melhores benefícios;
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2. Melhorar as redes das creches e diminuir os seus custos, concedendo benefícios fiscais às
empresas que disponham de creches nas suas instalações;

3. Promover o trabalho em part-time e a isenção de horário, de forma a facilitar aos
portugueses a conciliação entre trabalho e familía.

