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 Dr. Mário Sacramento
Círculo: Aveiro
Sessão: Secundário

Projeto de Recomendação:

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

Falemos então de crise demográfica. Foi, de início e no entender da maior parte dos
intervenientes na produção do projeto, crucial termos em conta que o principal fator em
causa quando falamos em crise demográfica é a natalidade, que tem vindo inexoravelmente a
diminuir.
Contudo, percebemos haver que, de igual modo, lembrar e considerar a imigração, acentuada
e forçada pelas circunstâncias difíceis em que nos encontramos. Após uma produtiva e rica
Sessão Escolar, tanto os que se mostravam particularmente preocupados em resolver o
problema migratório, como os mais interessados em conseguir repor níveis de natalidade
saudáveis no nosso país, conseguiram entender-se em prol de um projeto que contemplasse,
da forma mais inteligente e eficaz possível, os dois problemas, como pensamos, de maior
relevância.
Posto isto, a Escola Secundária Dr. Mário Sacramento vem, na pessoa de seus representantes
à Sessão Distrital, propor as seguintes medidas:

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

1. Alargamento da licença de maternidade para 6 meses a receber a totalidade do rendimento
e mais 2 meses opcionais a receber 70% do rendimento. A partir dos primeiros 60 dias os
restantes 6 meses de licença deverão poder variar entre o pai e a mãe.
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2. Criação de um abono escolar para o transporte e alimentação. Garantiria, alargando a rede
de beneficiários, a segurança económica e educacional de mais crianças e consequentemente
mais famílias, a partir do 3.º filho (reposição geracional assegurada).

3. Proibição da substituição de postos de trabalho ocupados por mulheres que
estejam/tenham estado recentemente grávidas.

