Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: EB 2,3/S de Vila Flor
Circulo: Bragança
Sessão: Secundário

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

A questão da demografia e, em particular, da natalidade, é hoje um problema político sério,
que existe, mas que, para nós, pode ser resolvido desde que haja coragem para implementar
um conjunto de medidas. A diminuição da natalidade em Portugal é o resultado de políticas
que não permitem à maioria dos portugueses terem os filhos que desejam. Está hoje muito
vincada a perceção de que os filhos são caros e que as pessoas não têm condições para
suportar alimentação, vestuário, despesas escolares, de saúde etc; Assim torna-se necessário
adotar um conjunto de medidas estruturais, quer de âmbito local quer de âmbito nacional,
relacionadas com a fiscalidade, trabalho e segurança social que diminuam as dificuldades das
famílias. Estamos convencidos de que, com a adoção destas medidas e, num futuro próximo,
a introdução de outras, será possível inverter a curva da natalidade em Portugal, tal como
está já a acontecer noutros países onde estas medidas foram introduzidas.

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

1. Criação de um Plano Nacional de Incentivo à Natalidade e Apoio à Família, que promova

uma despenalização fiscal das famílias com três ou mais filhos, ajustando o IRS, o Imposto
Municipal sobe Imóveis e o Imposto Automóvel em função da dimensão da família; aplique a
taxa reduzida de IVA a todos os artigos de primeira necessidade para a família,
nomeadamente para as crianças; bonifique as tarifas da água e da eletricidade de uso
doméstico, de acordo com a composição do agregado familiar; adeque as taxas moderadoras
às famílias numerosas.
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2. Garantir legalmente uma proteção especial durante a gravidez e após o parto, a todas as
mulheres trabalhadoras, proibindo o seu despedimento por um período de três anos após o
parto.

3. Alterar a fórmula de cálculo das pensões de reforma de modo a beneficiar os casais com
três ou mais filhos.

