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Identificação da Escola: Escola EB23 Fernando Pessoa
Circulo: Eleitoral de Aveiro
Sessão: Escolar

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Actualmente os jovens têm muitos preconceitos acerca da educação sexual, temos como
objectivo incentivá-los a acabar com essa atitude, fomentando a informação e
disponibilizando meios de comunicação sobre as várias temáticas da Educação sexual.
As doenças sexualmente transmissíveis são um problema cada vez mais comum e a sua
vacinação e/ou tratamento não está ao alcance de todos.
A falta de informação e o preconceito são as principais causas deste fenómeno.
O nosso projecto de candidatura pretende que a vacinação do HPV seja integrada no Plano
Nacional de Vacinação e abranja todas as jovens independentemente da idade, uma vez que o
que está a ser praticado é a vacinação gratuita apenas até aos 16 anos; que o tratamento de
doenças sexualmente transmissíveis seja menos dispendioso ou, se possível, gratuito.
Pretendemos ainda que estes tratamentos estejam ao alcance de todos sem excepção,
nomeadamente o exame ginecológico de citologia cervical, dado que, pelos estudos mais
recentes, 1 em cada 5 mulheres é portadora do vírus papilomavírus humano.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Tornar gratuito ou, pelo menos, menos dispendioso o tratamento de infecções

sexualmente transmissíveis.

2. Integrar a vacina do HPV no Plano Nacional de Vacinação e torná-la gratuita independente
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da idade. Tornar gratuito/obrigatório, anualmente, o exame ginecológico de citologia cervical.

3. Colocação de uma caixa no polivalente para esclarecimento de dúvidas sobre Educação
Sexual.

