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: Escola Secundária de Francisco Rodrigues Lobo
Círculo: Leiria
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Nas últimas décadas, a taxa de natalidade e o índice sintético de fecundidade no nosso país
caíram para níveis preocupantes, pondo em causa o futuro do país.
Por isso, torna-se necessário aprovar medidas que incentivem a natalidade e apoiem a
maternidade, de forma a inverter a situação.
Esse fenómeno, a par com o aumento da esperança média de vida, é uma das principais
causas do envelhecimento demográfico de Portugal, onde o número de idosos já é superior
ao de jovens.
Logo, torna-se igualmente necessário promover a coesão social e a solidariedade
intergeracional.
Para atingir esses objetivos, propomos as seguintes medidas:

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

1. Criar um subsídio específico para cada mulher em idade fértil, inscrita no planeamento
familiar, atribuído em várias prestações ao longo do período de criação do filho

2. Redução das taxas moderadoras pagas nos hospitais (de 25% para as famílias com um filho,
de 50% para as famílias com dois filhos) e acesso gratuito para as famílias com três ou mais
filhos, considerando, para o efeito, os filhos menores de dezoito anos;
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3. Promover a vitalidade das gerações mais idosas e a sua integração com as camadas mais
jovens, apostando na criação de grupos de idosos capacitados, que, apoiados por associações
de estudantes, teriam o objetivo de acompanhar, ajudar e vigiar os idosos menos capacitados.

