
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 Básica dos 2º e 3º Ciclos Damião de Odemira 

Circulo: Beja 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

No nosso quotidiano deparamo-nos com uma verdade: a maioria dos jovens tem informação 

na área dos direitos reprodutivos e sexuais, mas não é mentira que lhes falta formação e os 

preconceitos sociais em relação à sexualidade fazem com que os jovens tenham vergonha de 

recorrer ao centro de saúde, à farmácia, ou ao médico de família, para obterem conselhos e 

acederem aos métodos contraceptivos. Podemos assim concluir que os jovens encaram a 

sexualidade como um tabu, isto leva a que muitos adolescentes iniciem a sua vida sexual e 

mantenham-na activa desde muito cedo, tenham receio de falar livremente sobre o assunto 

em causa com os profissionais de saúde e/ou os próprios pais. 

Os estudos indicam ser cada vez maior a quantidade de jovens a utilizar a pílula do dia 

seguinte e que a maioria dos mesmos tem relações sem qualquer tipo de pro-tecção. Todos 

sabemos os riscos de relacionamentos sexuais sem protecção, não só pelo risco das 

gravidezes indesejadas e que alteram radicalmente a vida dos jovens, mas também pelos 

riscos de contrair doenças sexualmente transmissíveis. 

 

 

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

 

1. A existência obrigatória nas escolas de 2º e 3º ciclo de aulas sobre educação sexual 

integradas no currículo da disciplina de Formação Cívica. 

 

 

2. O Estado deverá fixar um preço máximo dos preservativos masculino e feminino, inferior 
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aos preços praticados actualmente para permitir uma maior facilidade de acesso. 

 

 

3. O Estado deverá financiar a divulgação através da televisão, rádio e internet das linhas 

telefónicas anónimas, como nós sabemos já existem, onde os jovens podem esclarecer as 

suas dúvidas em ralação ao tema. 

 


