
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 Secundária Carlos Amarante 

Circulo: Braga 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Faz este ano 100 anos da proclamação da Primeira República. Sob a égide deste grandioso 

acontecimento na história portuguesa, e considerando os problemas actuais da nossa 

sociedade vimos expor-vos, enquanto jovens deputados, três medidas a implementar.  

Toda a grande viagem faz-se com um primeiro passo. Assim, com a legislação do casamento 

entre homossexuais, deu-se início à grande viagem que se irá fazer rumo à igualdade entre 

todos os seres humanos. Deste modo, consideramos que o próximo a ser dado é a 

implementação da adopção pelos casais homossexuais, tal como o trigésimo sexto artigo da 

Constituição da República consagra 

 Todos têm o direito de constituir família e de contrair casamento em condições de plena 

igualdade. A implementação deste modelo, não só levaria à diminuição do número de crianças 

que murcham nas instituições sociais, como também resultaria numa maior igualdade entre os 

casais homo e heterossexuais, tal como é prometido pela nossa República na sua 

Constituição, Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. 

Ninguém pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento 

de qualquer dever em razão de (…) orientação sexual.  

Uma outra vertente da Constituição da República na qual ainda há muitas lacunas a corrigir é 

o acesso ao Ensino Superior. Devido à falta de uma avaliação vocacional objectiva no final do 

secundário muitos jovens perdem-se na escolha do curso. Assim, sugerimos que o candidato 

seja sujeito a uma entrevista.  

Como jovens atentos e altruístas, não poderíamos fechar os olhos à infecção por VIH e, 

consequentemente a SIDA, que é um flagelo social mundial associado principalmente à 

toxicodependência e à homossexualidade – com a África do Sul em primeiro lugar com o 

maior número de pessoas infectadas. Em Portugal, dados apresentados pela Universidade do 

Minho alertam-nos para o facto de, no seio da comunidade escolar, existir um aumento 

exponencial da incidência da infecção por VIH associados a práticas de risco. 

Deste modo, propomos uma melhoria na prevenção primária na comunidade escolar (através 

de campanhas de informação nas escolas secundárias, com gabinetes de apoio a estudantes 
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em risco, com a divulgação de informação e a promoção de comportamentos seguros). Tudo 

isto efectuado pelos meios do estado, tal como é a sua obrigação todos têm direito à 

protecção da saúde e o dever de a defender e promover. Para assegurar o direito à protecção 

da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado: Garantir o acesso de todos os cidadãos, 

independentemente da sua condição económica, aos cuidados da medicina preventiva, 

curativa e de reabilitação (sexagésimo quarto artigo da Constituição da República).  

Esta medida iria aumentar a segurança nos relacionamentos, o conforto na convivência social, 

diminuindo-se o preconceito e a marginalização e diminuir os custos financeiros do sistema 

nacional de saúde.  

Portugal libertou-se de uma monarquia sufocante conquistando uma Primeira República ténue 

em 1910, mas que materializou liberdades até então impensáveis e tornou este país um pouco 

melhor. Em 2010, é a altura de continuar o legado da Primeira República, já que durante a 

ditadura militar não o pudemos realizar.      

 

 

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

 

1.  Liberalização da adopção pelos casais homossexuais funcionais e estáveis.   

 

 

2. Aquando da candidatura ao ensino superior, deve ser realizada uma entrevista 

vocacional.      

 

 

3.   Propomos a melhoria dos planos de prevenção primária e de apoio aos doentes infectados 

pelas DST (doenças sexualmente transmissivas).     

 


