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: Agrupamento de Escolas de Tábua /Secundária de Tábua
Circulo: Coimbra
Sessão: Secundário

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

De acordo com o os princípios fundamentais da Constituição da República Portuguesa,
nomeadamente o Artigo 13º (Princípio da Igualdade). 1- Todos os cidadãos têm a mesma
dignidade social e são iguais perante a lei. 2 - Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado,
prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de
ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou
ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.
Uma vez que podemos constatar diariamente inúmeros casos que infringem esta lei e
considerando:
O facto de os dados do Eurobarómetro apontarem que a discriminação sexual é o
primeiro factor de discriminação em Portugal;
O facto de vivermos numa sociedade em que a televisão tem um papel crucial,
tornado, assim, a publicidade um meio de persuasão bastante forte.
Dado o papel importante da televisão no processo de socialização em geral, e na
socialização primária em particular, ao serem apresentados diferentes tipos de família,
incluindo as homossexuais, monoparentais e as heterossexuais, levaria, numa sociedade
futura à banalização deste conceito e consequentemente à diminuição do preconceito.- Os
homens e as mulheres têm as mesmas capacidades, podendo desempenhar os mesmos
cargos e funções.
- Impacto social. As empresas ao aderirem a este programa implementado pelo Estado, irão
ser mais solicitadas, podendo obter um certificado de empresa com boas práticas, ganhando
prestígio e reconhecimento social.
- A empresa com melhores medidas é vista como um exemplo de referência, levando assim a
uma maior adesão por parte das outras empresas a estas boas práticas
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-

Apesar da legislação em vigor, continuam a verificar-se graves infracções.

Com a criação desta entidade, a detecção de infracções e respectivas coimas, seriam
inibidoras destas más práticas.
Os lucros obtidos do pagamento de coimas deverão ser aplicados na rectificação das
situações infractoras.

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

1. - Criação de uma lei através da qual sejam beneficiadas as empresas que incluam nos

anúncios dos seus produtos, famílias de todos os tipos (heterossexuais, homossexuais,
monoparentais, …), com o objectivo de banalizar o conceito de homossexualidade.

2. Apostar na relação entre o estado e as empresas, através da implementação de um
programa que permita que as empresas apresentem as boas práticas que já possuem, assim
como as que podem vir a desenvolver, na promoção da igualdade entre trabalhadores de
sexos diferentes, oriundos de diferentes raças ou etnias.

3. Criar uma entidade fiscalizadora e reguladora, à semelhança da Asae, mas que fiscalize os
acessos nos locais públicos para pessoas em cadeira - de - rodas ou com mobilidade reduzida.

