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Identificação da Escola:Escola Secundária Dr. João Carlos Celestino Gomes
Círculo: Aveiro
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

1.
A natalidade em Portugal tem vindo a descer drásticamente e, é do acordo de todos, que
este fenómeno tem de mudar. Apoiando uma prática de medidas natalistas, pretendemos
com a instituição dos abonos um incentivo à população Portuguesa para que esta aumente no
seu número de filhos. Um país com uma baixa natalidade no futuro corre graves riscos de ter
um população envelhecida e com uma baixa taxa de renovação, ambos factores que só
desfavorecem as suas economias.
2.
Actualmente a juventude Portuguesa deveria constituir o maior potencial de
desenvolvimento do país, mas ainda enfrenta dificuldades de grande dimensão, tais como
altas taxas de desemprego e a difícil inserção no mercado de trabalho .
Para fazer fase a estas medidas pretendemos criar parcerias escola-empresa ( a única forma
alias de fortalecer a coesão social ).
3.
O estado Português chegou á bancarrota porque sucessivos governos andaram a beneficiar os
amigos esbanjando o dinheiro dos impostos dos nossos pais. Não será então admisivel que
na altura de poupar e proceder a cortes na despesa , sejam os mais humildes e a classe média
a sofrer os maiores sacrificios . Pelo contrário deveram ser os que mais usufruíram deste
desmando a abdicar dos seus privilégios .
Contudo , Portugal dispõe de condiçoes naturais , geograficas e humanas únicas . No entanto ,
a estrututura produtiva está destruida , os objectivos estratégicos não existem , pois o Estado
asfixia a economia .
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1. Aumento do valor dos abonos
A instituição dos abonos de família enquadra-se numa política pró natalista. A situação que se
vive atualmente, com a retirada deste apoio, conduz-nos para um país sem futuro. É urgente
mudar. Um país com uma baixa natalidade corre os riscos de ter uma população envelhecida,
fator que, só por si, impede o relançamento da economia. Promovendo uma prática de
medidas natalistas, pretendemos com a instituição dos abonos, um incentivo à população
portuguesa para que os casais aumentem o número de filhos. Estudos elaborados
recentemente remetem para que os portugueses gostariam de ter mais do que um filho, mas
na hora da decisão a crise e o medo do futuro faz com que cada casal tenha em média apenas
1 filho. Educar é caro e cada vez será mais com estes desincentivos ao nível de todas as
políticas sociais. Os jovens, que são pais pela primeira vez, adiam a futura maternidade. Este
facto deve-se a uma política de desinvestimento relativamente á inserção profissional e social
de jovens e a um ataque brutal ás politicas públicas de apoios ás famílias que faz com que
muitos portugueses emigrem. Por conseguinte a taxa de natalidade diminui. Ter filhos é um
impulso racional. Sobrepõe-se á razão, mas o número de filhos já depende de um critério
racional. Quando um casal pensa em ter filhos, os estudos indicam que esse planeamento é
realizado com um horizonte de cinco anos. Nesses 5 anos podem ocorrer variações
importantes sendo por exemplo as Políticas de emprego, Políticas de habitação, Rede de
suporte social e distribuição de equipamentos e serviços. O ano de 2011 atingiu a taxa de
natalidade mais reduzida desde o inicio do século XX, os números do inquérito de
fecundidade revelam poucas novidades. O ano de 2012 e 2013 agravam a situação. As
medidas passam pela definição de um valor sério, capaz de incentivar os casais a terem filhos;
Proteção no emprego para que os pais possam acompanhar os filhos em situação de doença,
sem serem preteridos ou penalizados no final do mês; Alargar o prazo da licença de
maternidade por forma a permitir um eficaz acompanhamento; Benefício na compra ou no
arrendamento de casa para casais com filhos, respeitando o tamanho da família

2. Promover uma política activa de emprego e valorização dos recursos humanos nacionais
através da criação de parcerias escola-empresa.
Uma das consequências do processo de globalização é a grande mobilidade internacional da
força de trabalho provocando, com efeito, o aumento da concorrência nos mercados de
trabalho nacionais.
Para um país como Portugal, que vive neste momento uma situação de desemprego
relativamente elevado ( 15.6 % ), nós consideramos que se devem tomar medidas e acionar
mecanismos que evitem que a força de trabalho estrangeira se apresente com privilégios em
detrimento (quebra) da nacional quando se estiver perante o mesmo nível de qualificações.
Por outro lado, nós consideramos que os quadros nacionais devem ser constantemente
valorizados, pelo que devem ser tomadas medidas para alterar situações em que quadros
nacionais e estrangeiros com as mesmas qualificações, categoriais e funções auferem
(recebem) salários significativamente diferentes.
Devem ser alcançados os seguintes objetivos:
Aperfeiçoar as medidas de política para que no curto/médio prazo os trabalhadores
portugueses possam ocupar a maior parte dos postos de trabalho que exijam altas
qualificações; Promover e intensificar a formação de quadros altamente qualificados que
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satisfaçam as necessidades nacionais; Implementar mecanismos de verificação e controlo da
aplicação do princípio de equidade (justiça) e igualdade de tratamento entre trabalhadores
nacionais; Controlar os postos de trabalho criados (em particular através do investimento
estrangeiro), no País e dar preferência à sua ocupação por trabalhadores nacionais; Adotar
uma política coordenada de formação da mão-de-obra e de quadros nacionais entre os
diferentes subsistemas de ensino (superior, ensino técnico-profissional e de formação
profissional) que corresponda aos objetivos e prioridades do crescimento e desenvolvimento
do País. O nosso grupo parlamentar sente que devem ser tomadas medidas capazes de
promover uma política ativa e valorização dos recursos nacionais a partir das medidas acima
referidas. Com isto pretendemos baixar os níveis atuais de emigração.

3. Fortalecimento da segurança social
Nos dias de hoje, em Portugal, as pessoas interrogam-se sobre qual a verdadeira função do
Estado Social.
Se procurarmos, certamente encontramos razões para tanta interrogação: o fosso crescente
entre muito pobres e muito ricos, o estado do planeta, o desrespeito pelos direitos humanos,
a ditadura intolerável dos mercados financeiros, a injustiça social, entre tantos outros.
Face a esta situação, o nosso grupo parlamentar considera que deveriam vir a ser executadas
as seguintes medidas:
Implementação de um programa de rendimento mínimo para pessoas em situação de risco e
de extrema pobreza, associado ao cumprimento de ações de contrapartida que contribuam
para a transformação da vida dos beneficiários e dos seus familiares; Definição de incentivos
específicos para apoiar a agricultura familiar; Implementação de projetos de desenvolvimento
rural integrados para a produção de alimentos e matérias-primas nos segmentos da
agricultura, pecuária e pesca, com a construção e/ou reabilitação de infraestrutura básica,
assistência técnica; Criação de um subsídio de assistência social especialmente orientado para
o idoso em lares, incluindo uma rede com cobertura nas capitais de distrito; Promoção de
programas de formação profissional e reinserção de pessoas com necessidades especiais, de
acordo com as necessidades locais; Mobilização de instituições da sociedade civil,
organizações não-governamentais e organizações comunitárias para participar do esforço de
conceção, execução e acompanhamento das ações direcionadas à melhoria da qualidade de
vida, alargando a oferta de emprego nas áreas sociais.

