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Identificação da Escola: Agrupamento Escolas Tábua - Escola Secundária Tábua
Círculo: Coimbra
Sessão: 21 de janeiro de 2014

Projeto de Recomendação:

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

Um Estado é constituído por um Povo, um Território e um Poder Político.
Sem Povo, sem uma População, não há Estado.
Uma crise demográfica não se resolve com a mesma facilidade com que se resolve uma crise
financeira ou mesmo uma crise económica.
Acima de tudo, é uma questão de mentalidade. Temos pais e mães que querem tudo: uma
carreira, uma casa, férias e…dois filhos. Estes ficam para último e tem sido um desejo, uma
expectativa que nunca se realiza. Daí a crise demográfica que se instalou.
Numa situação, também de crise económica, os procriadores emigram. Lá fora encontram
condições para ter dois filhos. Mas esses filhos vão engrossar e fortalecer um outro Estado!
Na situação actual, não há capacidade para não os deixar sair. Nem para deixar entrar!
Resta-nos os outros. Aqueles que já procriaram e que agora não vêem os seus filhos
procriarem. Só poderemos dar-lhes o máximo de condições para viverem o resto das suas
vidas com respeito e dignidade. Para isso, também precisamos de mais gente.
Dada a emergência e considerando o exposto, propõe-se as medidas a seguir enunciadas com
o objetivo de contribuir para a resolução desta situação.

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

1. Implementação da licença de maternidade e paternidade por um período de um ano,
gozado por ambos os progenitores, um de cada vez, sendo que o período máximo gozado por
um dos progenitores não pode exceder os 8 meses.
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2. Criação de um Fundo de Apoio à Natalidade, que resulta da contribuição de cada indivíduo
da população ativa, pensionista ou reformado, de acordo com escalões de rendimento (até
1000 € - 1 € de contribuição; até 2000 € - 2 € de contribuição; mais de 2000 € - 3 € de
contribuição.
Este fundo seria aplicado na atribuição de uma subvenção mensal de 250 €, por cada criança,
a partir do segundo filho e durante um período de 24 meses, após o gozo da licença de
maternidade/paternidade, bem como no pagamento de tratamentos de infertilidade.

3.

