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:Colégio Nova Encosta
Círculo: Porto
Sessão:Secundário

Projeto de Recomendação:

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

É importante que as pessoas percebam que mais crianças, trazem mais crescimento
económico no imediato e no futuro serão os garantes da possibilidade de existência de um
estado social. O seu nascimento aproveita a toda a nossa sociedade não só aos seus pais.
São questões culturais que se foram aprofundando com um ambiente que não favorece a
escolha de ter filhos – entendemos que não existe verdadeira liberdade para que cada família
decida o número de filhos que deseja ter.
•Ambiente hostil nas empresas à natalidade;
•Fiscalidade hostil (a avaliação do rendimento deve ser feita não só de forma vertical, quem
mais ganha mais contribui, mas também de forma horizontal tendo em conta o número de
pessoas que vive do rendimento, das pessoas que habitam uma casa,…);
•Inexistência de Politicas Universais de Família (todos os países possuem medidas que se
aplicam a todos, independentemente do rendimento);
•Hostilidade nos Serviços de Saúde (as nossas famílias relatam-nos frequentemente que
quando têm o 2º filho as convidam a fazer laqueação de trompas por exemplo), às vezes
Hostilidade na própria família (é corrente o discurso: para que é que vais ter mais filhos, a
vida está difícil, mais um para ficar no desemprego….as pessoas esquecem-se é que quanto
menos crianças nascerem mais pessoas haverá no desemprego…os países com menor
natalidade são os que têm mais desemprego…)

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

1. Melhorar a qualidadade de vida da 3ª idade - Politica de Envelhecimento ativo

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.

Consideramos que o apoio efetivo aos idosos é um mecanismo para o aumento da sua
qualidade de vida. Propomos um aumento do numero de vagas disponiveis em centros de dia,
protocolos com escolas publicas / privadas, onde os idosos poderiam acompanhar os alunos
(sessões de orientação, transmissão de experiências)
Nos centros de dia, em conjunto com o comércio local, promover-se-ia a manufatura de
artigos para posterior venda.
Propomos ainda o programa " um amigo em casa", onde o idoso zela pela casa e pelas
crianças, nos períodos extra-escolares.

2. Apoios indexadas ao rendimento das familias
Politicas que tenham em conta por exemplo o princípio do rendimento per capita, não se
pretende que haja benefícios às famílias mas importa reconhecer que enquanto têm os filhos
como dependentes têm um conjunto de despesas essenciais acrescidas que importa
reconhecer e ter em conta nos vários âmbitos. Deve haver um repartir de responsabilidades
na nossa sociedade quanto às crianças que nascerem. Depois mais medidas na área da
conciliação entre trabalho e família.

3. Redução do horário semanal de trabalho- até 20% (até aos 3 anos) idade em que está
garantida a frequencia do ensino pré escolar.
Na geração anterior trabalhava um membro da família que sustentava toda a família, agora
trabalham os dois a tempo inteiro, fora de horas e mesmo assim não chega…curiosamente a
produtividade também é cada vez mais baixa… é preciso que ou pai, ou mãe, ou ambos
possam reduzir o tempo de trabalho e ter mais tempo para os filhos, idosos,…

