Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola Profissional de Cortegaça
Circulo: Aveiro
Sessão: Secundário

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

Segundo a Constituição da República Portuguesa, no artigo 13.º todo o cidadão usufrui de
igualdade perante a lei e dignidade social, independentemente do género, raça, religião, etc.
No entanto, actualmente verificam-se graves discrepâncias na igualdade efectiva entre
homem e mulher, nomeadamente no contexto de trabalho; esta igualdade fica também
aquém no âmbito religioso e na recepção da comunidade estrangeira.

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

1. Criar uma comunidade de defesa da mulher no contexto de oportunidades profissionais,

quer a nível político, cultural e no acesso a cargos de direcção representativos. Para isso,
dinamizar sitios na internet, jornais, revistas, e outras formas publicitárias.

2. No sentido de melhor a convivência com a diversidade cultural com a qual nos deparamos e
perspectivar mais conscientemente a diferença no contexto religiosos, criar informação
didáctica-pedagógica que aborde todas as crenças e manifestações religiosas.

3. Efectivar a igualdade no acesso à oportunidade de trabalho para a comunidade estrangeira,
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criando um plano de apoio social específico.

