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:Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo- Escola José Falcão
Círculo: Coimbra
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

A crise demográfica é um flagelo queameaça o futuro dos portugueses, começando pelo
decréscimo acentuado de nascimentos, continuando pela constante sangria de jovens para o
estrangeiro, e terminando com o envelhecimento da população. Dado considerar que a
baixíssima natalidade assume um significado muito importante da referida crise,
estatisticamente cerca de menos 40.000 nascimentos/ano, com graves repercussões num
futuro próximo, incidimos as nossas medidas sobre este assunto em particular. Considera-se
aqui que ultrapassar este obstáculo, será possível reverter a situação em relação às outras
duas vertentes do mesmo flagelo: a emigração jovem e o envelhecimento da população.
Quanto mais crianças nascerem, maior será o núcleo humano gerador de riqueza, através do
seu trabalho no futuro. As três medidas abaixo descritas funcionam a longo prazo, dado não
ser possível ver o resultado imediato. São, sobretudo, incentivos e apoios a casais que
desejem ter filhos. Assim sendo, propõe-se:

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

1. Sistema de amas, recorrendo aos desempregados com subsídio. Seria dada formação
teórica/ prática nos Centros de Emprego/ Segurança Social/Câmara Municipais, com uma
avaliação dos graus de responsabilidade, competência e honestidade. Esses trabalhadores
iriam assegurar o período de tempo em que os pais se encontram a trabalhar, para além das
horas normais do encerramento dos infantários (devido ao aumento do horáriolaboral). Dado
que as amas auferiam subsídio de desemprego, os pais não teriam despesas com as mesmas.
O trabalho consistiria em irem buscar a criança ao infantário, levando-as para a respetiva
casa, onde cuidariam dela até à chegada dos progenitores. Esta medida visa facilitar a vida aos
pais jovens, a construir carreiras, mas igualmente a inclusão social de desempregados.
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2. Alargamento da licença de maternidade para os 8 meses com vencimento total. Tal serve
para defender a saúde da criança que iria já numa idade com maior resistência e alguma
capacidade de interação (sentar, brincar), para além de facilitar a vida da mãe que se poderia
concentrar na criança, sem a pressão de se deslocar para o emprego. O período de tempo
atual, quatro meses com salário, revela-se desencorajador para um casal que queira ter filhos.

3. Criação de um subsídio de incentivo à natalidade aplicar pelos municípios. Baseado no
abono de família, este subsídio seria atribuído durante os três primeiros anos de vida da
criança, no valor de 125 euros/filho.Tal subsídio seria sempre contra a entrega de faturas
respeitantes a compras efetuadas em função da criança, para evitar tentativas de fraude. O
mesmo seria atribuído de acordo com os escalões de IRS. Este valor funcionaria como um
complemento ao vencimento dos pais, ajudando assim a pagar as grandes despesas do bebé:
fraldas, leite, roupa, água, alimentação, equipamentos, infantários e gastos em saúde.

