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 de Alberto Sampaio
Círculo: Braga
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Portugal, um país que vive num contexto de dificuldade socioeconómica alarmante,
experiencia paralelamente um fenómeno cada vez mais comum aos países desenvolvidos, o
envelhecimento da população. Este fenómeno demográfico, traduz-se pelo decréscimo da
natalidade e aumento do número de idosos, o que conduz à diminuição da população ativa
que, por isso, não consegue suportar a carga fiscal que lhe é imposta. De facto, a crise
demográfica poderá atribuir-se, principalmente, ao aumento da esperança média de vida
acompanhada pela reduzida possibilidade de a população jovem procriar e manter uma nova
geração, devido à insuficiência económica e social. Esta crise demográfica engloba aspetos
culturais, de mentalidade, económicos e sociais que influenciam a demografia. Embora o país
não tenha, de momento, recursos económicos para adotar medidas enérgicas e incisivas
rapidamente, há sempre por onde começar e por isso recomendámos três medidas que
consideramos realistas, pertinentes e bem pensadas que ajudarão a consolidar o caminho
para a solução da crise demográfica.
Para iniciar, propomos um grau acrescido de flexibilidade de horários de trabalho para os
progenitores, uma vez que a população ativa despende a maioria do seu tempo com o
emprego e a mulher tem hoje um papel no mercado de trabalho nunca antes visto. Assim
sendo, torna-se fulcral que os horários laborais possam permitir que os pais acompanhem,
alternadamente a criança nos seus primeiros dois anos de vida, complementando a licença de
parto da mãe.
A nossa segunda medida visa apoiar as famílias numerosas, de forma a usufruírem de
benefícios fiscais, como por exemplo, facilidades na obtenção de casa e redução do IRS,
contribuindo assim para um aumento dos rendimentos do agregado familiar.
A nossa terceira e última medida tem como objetivo alargar o horário de funcionamento das
creches, facilitando o quotidiano dos progenitores. Esta medida pretende dar resposta às
dificuldades sentidas pelos pais no fim de um dia de trabalho. Nas grandes cidades, em que o
trânsito é um problema diário, o alargamento do horário de funcionamento atenuaria as
dificuldades sentidas pelas famílias em aceder aos locais onde os seus filhos passam o dia,
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sem a preocupação de cumprir horários muito rígidos. Pelo que foi exposto, acreditamos que
estas propostas são exequíveis e podem vir a fazer uma diferença significativa no seio de cada
família portuguesa.

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

1. Flexibilidade do horário de trabalho para ambos os progenitores;

2. Incentivos fiscais para as famílias numerosas;

3. Alargamento do horário de funcionamento das creches.

