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Identificação da Escola:ESCOLA SECUNDÁRIA DOMINGOS SEQUEIRA
Círculo: LEIRIA
Sessão:SECUNDÁRIO

Projeto de Recomendação:

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

O tema da crise demográfica em Portugal assume, de facto, uma pertinência redobrada numa
altura em que o nosso país apresenta já sintomas graves deste flagelo, que se refletem com
especial evidência numa população envelhecida. A subida preocupante dos números da
emigração, é acompanhada por uma quebra na natalidade que, apesar de não ser um
problema recente, tem-se acentuado e ficado à margem das preocupações dos nossos
representantes.
Em Portugal, a taxa de natalidade situa-se hoje nos 1,28 filhos por mulher, contra os 2,1
necessários para assegurar a renovação de gerações. Esta quebra era parcialmente
compensada pelos imigrantes, que, normalmente, têm um maior número de filhos, mas que
ultimamente têm abandonado o nosso país.
Já segundo estatísticas do Eurostat, a mulher anseia ter em média 2,4 filhos. O facto de esta
vontade não ser concretizada faz supor que existem entraves, nomeadamente económicos, à
concretização desta vontade e que é por isso necessário agir e encarar esta problemática
como uma prioridade.
As medidas que propomos visam proporcionar melhores condições à natalidade, procurando
fomentar o rejuvenescimento do nosso país e diminuir o impacto da perda populacional que
atualmente se verifica.
Assim, por considerarmos que o nascimento de um filho requer tempo e dedicação, uma vez
que esta fase inicial é crucial para o normal desenvolvimento da criança, devendo ser
acompanhada de perto pelos pais, propomos um alargamento do período de licença de
parentalidade. Atualmente, os progenitores podem optar por uma de duas opções: um
período de 120 dias com 100% de remuneração ou um período de 150 dias com uma
remuneração de 80%. Mas, a nosso ver, é de todo pertinente que os pais tenham como uma
terceira possibilidade de escolha um período de um ano. Este período assume particular
relevância no desempenho pleno da sua função de educadores e no desenvolvimento dos
devidos laços de afetividade. É o tempo por excelência para a aprendizagem, para o contacto
com novas realidades e é com certeza do interesse dos pais poderem vivê-lo com os seus
filhos.
Terminado este período de licença de parentalidade, os pais veem-se confrontados com a
necessidade de deixarem o seu filho ao encargo de um responsável. Atualmente a maioria da
população concentra-se nas cidades, muitas vezes longe do seu seio familiar. As crianças
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crescem longe dos avós e, na falta destes educadores com condições de reforma mais
dificultadas, os pais devem poder recorrer a uma alternativa económica de confiança.
Sugerimos, portanto, a criação de uma rede de creches públicas que, contando com
profissionais vocacionados para o trabalho com crianças com idades compreendidas entre os
zero e os três anos, satisfaçam esta necessidade dos progenitores.
Nos últimos anos, a sociedade assistiu a uma clara alteração nas prioridades definidas por
qualquer ser humano para a sua vida. A emancipação da mulher e a preponderância atribuída
ao percurso académico e ao mundo do trabalho, levam a que o estabelecimento de uma
família e o consequente nascimento dos filhos sejam adiados para idades mais avançadas. A
infertilidade é um problema de origem biológica que afeta principalmente as mulheres a
partir dos 35 anos, que por cada ano que passa sofrem uma diminuição de cerca de 20% da
hipótese de engravidar. Torna-se, assim, muitas vezes necessário recorrer a tratamentos de
fertilidade para conseguir conceber um descendente. Ter um filho é um direito e nenhum
casal deve ser dele privado, por razões económicas, sendo, de todo, plausível uma
comparticipação, pelo menos parcial, dos tratamentos de fertilidade, assim como, para uma
resposta atempada dos respetivos serviços.
Não sendo uma problemática que apresenta para nós, enquanto jovens, repercussões
imediatas, a longo-médio prazo ela terá certamente o seu impacto a nível social. É necessário
garantir a renovação populacional e, por isso apostamos em medidas que acreditamos
poderem constituir incentivos ao estabelecimento de uma família, ou mesmo, a um aumento
do agregado familiar. Para além disso, assumem-se como melhorias da qualidade de vida e,
por isso, criam condições atrativas à permanência em território nacional. Afinal, no futuro,
todos esperamos poder estabelecer uma família portuguesa, a viver em Portugal, que
perpetue a nacionalidade e a preencha de esperança e vida.

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

1. Criar a possibilidade dos pais, após o nascimento do seu filho, poderem optar por um
período de um ano de licença de maternidade, com uma remuneração monetária de 60% da
média dos salários recebidos nos 6 meses anteriores ao nascimento.

2. Criar um sistema de creches públicas em que profissionais qualificados acompanhem
crianças, caso seja do interesse de seus pais, até que estas possam ingressar no ensino préprimário.

3. Garantir a comparticipação, pelo menos parcial, de tratamentos de fertilidade para casais
que a eles se desejem submeter.
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