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:Escola Secundária Amato Lusitano
Círculo: Castelo Branco
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Sendo a demografia um dos aspectos mais cruciais no que toca à gestão da coisa pública, cabe
ao poder político delinear medidas que respondam adequadamente às realidades
demográficas do nosso país - como a natalidade em declínio, o incremento da emigração e o
envelhecimento da população. Nesse sentido, vimos propor um conjunto de medidas que, no
médio-longo prazo, promovem e sustentam a natalidade e aumentam a qualidade de vida no
envelhecimento, gerando dinâmicas sociais e económicas que se demonstrem atractivas à
fixação da população.

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

1. Criação de uma licença de maternidade/paternidade partilhada, com uma duração de 7 a 9
meses, o primeiro dos quais gozado em simultâneo por ambos os pais e os restantes
livremente repartidos entre estes. Durante este período, o rendimento auferido por cada
indivíduo deverá representar 90% do seu salário bruto, valor esse a ser pago pelo Estado.
Desta forma, promover-se-ia a igualdade de género e a partilha de responsabilidades –
factores historicamente comprovados como decisivos no incremento da natalidade.

2. Reorientação do sistema fiscal, de forma a torna-lo mais “amigo da família”, através de um
“Prémio de Velocidade” - reembolso, às famílias, das despesas efectuadas (em produtos
específicos para crianças e até um máximo de 5000 euros) durante o primeiro ano de vida da
mesma caso outra criança nasça nos três anos seguintes (inclusive) - e da retenção anual de
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10% do valor das deduções - em Saúde e Educação , em sede de IRS, montante esse que será
devolvido ao agregado familiar aquando da maioridade do dependente em causa. Durante o
período em questão, caberá ao Estado gerir financeiramente este capital, cobrindo as perdas
geradas pela inflação e aplicando os juros excedentários na Educação Pública.

3. Criação de equipas multidisciplinares de prestação de cuidados a idosos (cuidados
paliativos, cuidados continuados e apoio domiciliário), compostas por profissionais com
elevadas qualificações (fisioterapeutas, psicólogos, enfermeiros, …) e que estejam adaptadas
à realidade nacional. Desta forma, melhora-se a qualidade de vida de uma parte cada vez
mais significativa da população e, simultaneamente, incute-se uma nova dinâmica ao sector
da economia social, tornando-o gerador de mais riqueza e de mais emprego qualificado –
impedindo, assim, parte da fuga de capital humano (emigração).

