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Identificação da Escola:Agrupamento de Escolas de Celorico de Basto
Círculo: Braga
Sessão:Escolar do secundário

Projeto de Recomendação:

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

A questão demográfica é uma questão transversal a toda a sociedade portuguesa e que terá
obrigatoriamente repercussões no futuro do país e de todos nós. As soluções não são fáceis e
passam obrigatoriamente pela implementação de políticas que vão custar ao estado elevadas
quantias, exatamente o que este tem procurado evitar e até reduzir. Mas na verdade sem
crescimento demográfico o país está condenado, nós estamos condenados e todo o futuro
dos que vivem e trabalham em Portugal se encaminha para um desastre eminente. Sem
crescimento demográfico não há crescimento económico, a segurança social não pode
continuar a suportar as suas despesas e, portanto, os políticos vão ter que escolher entre
seguir políticas proactivas de contenção de custos desnecessários mas de investimento em
políticas que promovam a fixação da população jovem e de aumento da natalidade, ou
políticas de contenção de despesas a qualquer custo em nome da obediência aos interesses
externos e, de suicídio do país.
Ao aumentar o apoio por parte do Estado a políticas de carater social nomeadamente o
alargamento do abono de família e o aumento do seu valor tal como acontece noutros países,
estamos a apoiar a natalidade e a garantir que as famílias tenham possibilidade de ter uma
criança e a apoiá-la não só em relação à saúde, como também à educação, visto que, os
subsídios nas escolas são muitas vezes atribuídos seguindo critérios que geram situações de
injustiça e algumas famílias não encontram forma de acarretar com as despesas ligadas à
educação dos seus filhos. Outra medida seria o alargamento do sistema de saúde gratuito até
aos 18 anos garantindo que todas as crianças e jovens têm condições de saúde dignas e, ao
mesmo tempo, fazendo com que os seus progenitores se vejam libertos e aliviados no
orçamento familiar. Atualmente deparamo-nos com jovens que não têm a possibilidade de
pagar uma simples ida ao médico.
Garantindo melhores condições de trabalho e melhores salários estamos a prevenir a saída do
país de jovens com níveis de formação crescentes e que são uma mais valia para o país. A
permanência destes jovens garante o estabelecimento de uma família no nosso país
contribuindo assim para um aumento da natalidade.
O acesso gratuito ao ensino pré-primário e facilidades no trabalho são fatores essenciais a
uma positiva progressão. Com o desemprego existente e cada vez mais preocupante, as
mulheres têm medo de perder o emprego, e por isso adiam ou simplesmente colocam de
parte a maternidade, com receio de perder o emprego. Assim, se tiverem a garantia da parte

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.

dos locais de trabalho, que lhes será possível a segurança da parte dos jardins de infância ou
ATL, sem qualquer custo, e com um horário alargado, poderia dedicar tempo ao filho aquando
o horário do trabalho e ter a garantia de emprego.

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

1. Aposta no regresso a políticas de apoio social cada vez mais desenvolvidas nomeadamente
nos domínios da saúde e da educação.
Nomeadamente alargando a atribuição de abonos , aumentando os seus montantes e
alargando o direito de cuidados de saúde gratuitos até aos dezoito anos.

2. Apoio ao empreendedorismo jovem: criando mais segurança e confiança dos jovens em
relação aos meios laborais.
Ao apoiar o empreendedorismo jovem estamos a garantir que os recém-licenciados apostem
no seu país, desenvolvendo não só a economia interna, como também possibilitando um
aumento de confiança no seu país natal. Para tal seria necessário incrementar a existência
de parcerias com as universidades. Promovendo o recrutamento dos jovens logo na própria
universidade. Garantindo melhores condições de trabalho e melhores salários estamos a
prevenir a saída do país de jovens com níveis de formação crescentes e que são uma mais
valia para o país. A permanência destes jovens garante o estabelecimento de uma família no
nosso país contribuindo assim para um aumento da natalidade.

3.
Apoio social: “Cheque-bebé” para despesas dos recém-nascidos.
A atribuição de um "cheque bebé" para despesas dos recém-nascidos no município durante
um ano talvez seja uma das medidas mais eficazes que poderemos adotar. Cada vez mais,
infelizmente, dezenas de famílias sentem dificuldade em lidar com as despesas do seu bebé.
Ou porque têm de conciliar o trabalho com o acompanhamento do bebé, porque doutra
maneira não teriam fundos monetários para o sustentar, ou porque mesmo trabalhando, o
dinheiro não chega para umas simples fraldas.
O "cheque bebé" seria pago em prestações mensais e mediante a apresentação de despesas
feitas com a criança.
Outra medida que permitiria o aumento da natalidade, seria um apoio monetário do estado
aos tratamentos de fertilização. Infelizmente, existem muitas mulheres cuja possibilidade de
ter filhos acaba por ficar em “stand-by” porque não têm posses para este tipo de tratamento.
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