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 BÁSICA E SECUNDÁRIA DE REBORDOSA
Círculo: PORTO
Sessão: DISTRITAL

Projeto de Recomendação:

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

O fenómeno de queda da natalidade não é nosso, é conhecido e partilhado na Europa e, em
geral, nos países mais desenvolvidos. A questão da demografia e, em particular, da
natalidade, é hoje encarada como um problema político sério!
A ausência de prespetivas profissionais e a incompatibilização entre a vida familiar e vida
laboral, nomeadamente numa ótica de igualdade de género, são alguns dos argumentos que
desmotivam os casais a ter filhos. As políticas de igualdade de género e de uma parentalidade
responsável têm revelado um impacto positivo no aumento da natalidade, nomeadamente
nos países do norte da Europa.
A flexibilização laboral, no sentido de promover uma melhor articulação entre família e
trabalho, e a concessão benefícios fiscais às empresas que desenvolvam políticas de
conciliação entre o trabalho e a vida familiar podem funcionar como um incentivo à
natalidade, podem contribuir para um melhor exercício da maternidade / paternidade e para
uma melhor qualidade de vida. É também uma política de incentivo ao emprego e ao
incremento da produtividade, graças ao aumento dos níveis de motivação.
A desertificação de algumas zonas do país exige, nomeadamente por parte do poder local,
medidas, designadamente benefícios fiscais e sociais e/ou uma política de imigração cuidada,
que promovam a fixação de jovens e incentivem a natalidade.

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

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.

1. Alargar o período de licença de parentalidade, promovendo a igualdade de género e uma
parentalidade responsável .

2. Promover políticas de criação de emprego e, simultâneamente, criar benefícios fiscais e
sociais” à fixação e ampliação de famílias em zonas com baixa densidade populacional.

3. Concretizar o regime especial de trabalho a tempo parcial (flexibilização laboral) e
conceder benefícios fiscais às empresas que desenvolvam políticas de conciliação entre o
trabalho e a vida familiar.

