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Identificação da Escola:Secundária de Caldas de Vizela
Círculo: Braga
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Cada vez mais os jovens e boa parte da população ativa opta por emigrar. Cada vez mais a
nossa taxa de natalidade tende a diminuir. Pois então quem é que fica cá “dentro”?
Por outro lado, Portugal é considerado um dos países mais envelhecidos da união Europeia.
Perante tal realidade, urge criar condições para despoletar um crescimento real da população
sob o risco de, dentro de poucos anos nos tornarmos num país demasiado envelhecido, sem
tecido ativo que assegure as reformas dos mais velhos. De facto, um país envelhecido é um
país moribundo, aguardando o um futuro negro e um desaparecimento lento e anunciado.
Deste modo, só criando incentivos verdadeiramente apelativos conseguiremos reverter a
situação.

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

1. Criar um fundo específico com origem numa percentagem entre 0,25 e 0,5% do IRC das
empresas para apoio direto às famílias que optem por ter 3 ou mais filhos. O apoio seria
atribuído como complemento do salário do cônjuge que optasse por trabalhar em regime de
part-time num número mínimo de horas não inferior a metade do horário normal de
trabalho.

2. . Criar um incentivo monetário, fixo e por cada filho, para todos os casais com 2 ou mais
filhos, enquanto estes frequentarem o ensino básico e secundário. Esse incentivo monetário
poderia ser aumentado ou diminuído (sempre dentro de taxas fixas) conforme o sucesso ou
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insucesso académico.

3. Promover, através de incentivos fiscais às empresas que aderirem a esse plano, a criação de
berçários e creches, em empresas de média e grande dimensão, de modo a estimular a taxa
de natalidade entre as suas colaboradoras, dado o grau de proximidade e possibilidade de
acompanhamento mais direto dos seus filhos.

