


MEDIDAS DE POLÍTICA DE FAMÍLIA 
 

NOTA EXPLICATIVA 
 
 
Exmos Senhores, 
 
 
Em relação ao inquérito enviado, e respondido em anexo, cumpre dar as 
seguintes explicações e comentários: 
 
1 – Para o CDS esta medida não é cumulativa com a enunciada no ponto 
seguinte (“coeficiente familiar”) que é, para nós, ponto essencial do 
programa e “caderno de encargos” com que nos apresentamos às eleições 
legislativas de 2009. Desta forma, apostaremos na fórmula do “coeficiente 
familiar” – ou “desconto por filho” – mas aprovaremos esta iniciativa de 
terceiros se a nossa resposta não puder, no Parlamento, ser aprovada. 
 
2 – Esta proposta tem sido defendida pelo CDS, tendo sido explicada a sua 
importância no Relatório do grupo de Missão do CDS sobre a Natalidade, 
coordenado pela Prof. Doutora Assunção Cristas. A nossa proposta é a 
introdução anual gradual do factor por filho (de 0,1% até 0,5%). 
 
3 – Sendo este assunto de competência comunitária, o CDS tomará 
iniciativa de propor uma resolução da Assembleia da República neste 
sentido. 
 
4 – Este regime, a ser posto em prática, terá de ter várias salvaguardas 
contra a fraude e garantias (como no regime de redução do IA para pessoas 
com deficiência ou para as IPSS) do seu bom uso. Para o CDS este ponto, 
que aceitamos, não é o mais urgente no âmbito da fiscalidade, por isso, 
aprovaremos iniciativas de terceiros e tomaremos iniciativa a meio da 
legislatura. 
 
5 – Reapresentaremos esta iniciativa que o CDS tem defendido há vários 
anos e está referida no referido Relatório do grupo de Missão do CDS sobre 
a Natalidade. 
 
6 – Concordamos com esta medida que, aliás, já começámos a implementar 
quando o CDS esteve no governo. 
 
7 – A discussão entre um abono de família universalista a partir, sem 
ligação ao rendimento familiar, ou um apoio ao nascimento independente 
do rendimento tem sido realizada no CDS.  



 
8 – Tomaremos a iniciativa de propor um estudo aprofundado – como um 
novo livro branco – sobre esta alternativa. 
 
9 – Concordamos absolutamente. Aliás, já iniciámos este processo. Quem 
contribui para a renovação geracional – e, logo, para uma maior 
sustentabilidade do sistema inter-geracional se segurança social - , e tem, 
por isso, custos acrescidos ao longo da vida, deve ser valorizado pelo 
sistema. 
 
10 – Concordamos. 
 
 
 
 
 
Os candidatos pelo CDS 
  




