
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: Secundária de Figueira de Castelo Rodrigo 

Circulo: Guarda 

Sessão: Secundário 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Não estamos aqui para fazer apologia a homossexualidade e menos ainda para criticar a 

sociedade cristã. Mas temos que ver os seguintes factores:  Não temos o direito de julgar e 

muito menos tirar o direito que todo cidadão tem.  Na minha humilde opinião, eu prefiro ver 

uma criança sendo criada por um casal homossexual que lhe proporcione um futuro e uma 

vida digna, do que ver essa criança nos sinais pedindo dinheiro, se prostituindo, ou até 

mesmo em orfanatos, sem família e sem perspectiva de vida. Independente de acharmos 

certo homem e homem ou mulher e mulher, temos que acabar com esse preconceito tolo e 

dar uma chance ao futuro.   

Actualmente a idade mínima para conduzir é de 18 anos, que visa reduzir a idade mínima para 

16 anos. De acordo com os inquéritos, menores de 18 anos habilitados só poderão conduzir 

sozinhos no município em que seus responsáveis tiverem domicílio fixo. Alguns especialistas 

não concordam com a diminuição da idade mínima, porém a maioria dos adolescentes são a 

favor da mudança. Se esta lei entrasse em vigor podíamos ajudar pessoas em casos 

problemáticos como doença entre outros. 

A sua composição resultará da escolha de uma personalidade de méritos confirmados e 

altamente reconhecidos, do Estado, da Igreja ou Sociedade Civil, representante de cada 

concelho, que reunirá semestralmente. O principal objectivo é dar visibilidade à “Coisa 

Pública”, nomeadamente os problemas mais prementes que afligem as populações, no seu 

modo de viver, nas suas posses, na segregação espacial etc, promovendo a discriminação 

positiva e encontrar resposta céleres e ajustadas a cada situação valorizando uma cultura de 

solidariedade e de convivência. É uma intervenção abrangente em que os vários actores da 

sociedade se complementam procurando contribuir para atenuar a grande hierarquização e 

diferenciação da sociedade portuguesa, nas várias escalas de análise espacial, que ainda 

subsistem nos nossos dias, e caminhar progressivamente para o desenvolvimento sustentável 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Adopção de crianças por casais homossexuais. 

 

 

2. Carta de condução aos 16 anos. 

 

 

3. Criação de um Fórum Res publica por distrito. 

 


