
 
 
 
 
 
 

 

IDENTIFICAÇÃO DA ESCOLA: Secundária de Raul Proença  

CÍRCULO: Leiria  

SESSÃO: Ensino Secundário 

 

 

PROJETO DE RECOMENDAÇÃO 

 
 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
(Considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas; máximo 3000 caracteres. 

Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.) 
 

   Como sabemos, relativamente à igualdade de género há, em Portugal, poucos 

campos na legislação em que esta não esteja assegurada a todas as pessoas. E, 

apesar de todos os progressos, sabemos que a discriminação com base no género 

ainda está patente social, económica e politicamente. Por este motivo, falar em 

igualdade de género é algo fundamental que deve ser acompanhado por um debate 

constante para reverter a situação de desigualdade existente.  

 Querendo que as nossas medidas e os seus resultados possam refletir-se tanto 

num futuro imediato, como a longo prazo, decidimos direcioná-las, maioritariamen-

te, à juventude, para que as futuras gerações tenham uma maior base de conheci-

mentos e uma visão esclarecida, que permita o respeito e valorização igual de to-

das as mulheres e homens.  

No âmbito da disciplina de história, associamos quase sempre os feitos gloriosos 

aos homens. Mas, quando falamos das mulheres e dos seus feitos, quando as es-

tudamos? De facto, a mulher é muitas vezes apresentada como a figura sempre por 

trás do homem. Se olharmos com atenção para a História vemos que houve inúme-

ras grandes mulheres que lutaram pelos seus direitos e pelos de todos, mas infe-

lizmente viviam numa época e numa sociedade em que não recebiam qualquer 

crédito, levando a que os seus feitos fossem até hoje menorizados.  

 

Se a educação é importante, a saúde também o é. É nesta ótica que propomos que o 

planeamento familiar seja obrigatoriamente alargado aos rapazes, logo que estes 

comecem a utilizar métodos contracetivos, visto ser de enorme importância que eles 



 
 
 
 
 
 

 

estejam bem informados neste âmbito.  

 

A segurança, tranquilidade e saúde d@s alun@s ‘trans’ depende necessariamente 

de haver uma casa de banho sem género exclusivo na escola, visto que a utilização 

de WC binários por parte de alun@s no espetro ‘trans’ pode muitas vezes gerar 

desconforto e até dissuadir @ alun@ de usar o WC.  

Este desconforto pode provir de não se querer/poder expor a sua identidade na es-

cola; nessa situação, a pessoa vê-se forçada a usar o WC que não a faz sentir-se 

bem. Em conversa com dois colegas transexuais sobre este tema, surgiram as 

afirmações: “o que faço quanto a isso (ir ao WC na escola) é aguentar ao máximo, 

para só ir a meio de uma aula, porque sei que não há ninguém nos corredores e é 

pouco provável que haja alguém no WC. Mas, quando vou, entro sempre a correr e 

meto-me logo no cubículo, para que nenhuma rapariga me veja”. Mesmo para 

quem na escola é abertamente ‘trans’, um WC sem género seria uma forma de evi-

tar os “olhares enviesados” e os “comentários jocosos e insultuosos”.  

Sem um WC neutro, a segurança de alun@s ‘trans’ pode ficar comprometida, sen-

do que para muit@s alun@s dentro do espetro ‘trans’, os WC binários representam 

um local muito propício a sofrer ataques verbais ou físicos, mesmo na escola, que 

segundo o relatório da ILGA de 2016 “Homofobia e transfobia: dados da discrimina-

ção em Portugal” é o local onde ocorrem 12,75% dos crimes e ameaças motivados 

por este tipo de discriminação. A escola tem o dever de proteger tod@s de qual-

quer tipo de discriminação, e isso passa pela criação de WC de género neutro.  

Em suma, é necessário não esquecer que se as escolas vierem a ter WC sem gé-

nero como critério, a existência deles não pode retirar a alun@s ‘trans’ que se sin-

tam confortáveis num WC binário a possibilidade de o usar! A/O estudante ‘trans’ 

que utilizava o WC feminino/masculino tem de poder continuar fazê-lo. O WC sem 

género não pode ser transformado num gerador de segregação, mas sim numa es-

colha para qualquer pessoa que se sinta bem ao usá-lo.     

 
 

 MEDIDAS PROPOSTAS 
(Redigir com clareza e objetividade, sem alíneas; máximo 500 caracteres. 



 
 
 
 
 
 

 

Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.) 
 

1. Criação da ‘Semana das Mulheres na História’. Uma semana que decorreria 

em todas as escolas do país, celebrando e divulgando as mulheres e os seus 

feitos ao longo da História.    

 

2. Estatuir a obrigatoriedade das consultas de planeamento familiar para os 

rapazes, quando estes pretendem começar a utilizar métodos contracetivos, 

com o objetivo de os responsabilizar e de os educar para o uso dos mesmos.  

 

3. Sugere-se a instalação, nas escolas, de casas de banho sem distinção de 

sexo. Desta forma, conseguimos respeitar as ‘pessoas transgénero’ na sua 

identidade, segurança e saúde.  

 

 

Nota importante 

Depois de preencher o projeto de recomendação, deverá gravá-lo em formato PDF e anexá-lo ao 

formulário eletrónico disponível, a partir de 6 de dezembro, na página Internet do Parlamento dos 

Jovens: www.jovens.parlamento.pt. 

http://www.jovens.parlamento.pt/

