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 2, 3 c/ Secundário de Carrazeda de Ansiães
Circulo: Bragança
Sessão: Básico

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

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

A educação sexual é um tema de grande importância na actualidade. Segundo a Organização
Mundial de Saúde “a sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar amor,
contacto, ternura e intimidade. Ela integra-se no modo como nos sentimos, movemos,
tocamos e somos tocados; é ser-se sensual e ao mesmo tempo ser-se sexual. Ela influencia
pensamentos, sentimentos, acções e interacções e por isso influencia também a nossa saúde
física e mental.”
Uma das problemáticas relacionadas com sexualidade prende-se com o tráfico de mulheres e
com o crescente número de casos de infecções sexualmente transmissíveis.
Calcula-se que mais de 500 mil mulheres na Europa sejam vítimas de tráfico de seres
humanos. Nem sempre o objectivo do tráfico, é a exploração sexual das vítimas, também o
tráfico é usado para casamentos forçados, situações de trabalho clandestino, de trabalho
doméstico e até em condições de escravidão. Mas o mais utilizado é a exploração sexual e a
prostituição.
Clandestinamente ou com consentimento das vítimas, são enganadas com promessas
fraudulentas, e são transportadas para zonas do mundo mais desenvolvidas, onde a
população masculina dispõe de meios financeiros para recorrer à prostituição. Muitas vezes o
sexo é desprotegido e leva ao desenvolvimento de infecções sexualmente transmissíveis.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Desenvolver mais campanhas de sensibilização para reduzir consequências negativas dos

comportamentos sexuais, tais como as infecções sexualmente transmissíveis;

Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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2. Accionar linhas de apoio/ protecção face a todas as formas de exploração e de abuso
sexuais relacionadas com o tráfico de mulheres;

3. Promover mais palestras acerca de educação sexual, incidindo sobre a educação para os
afectos, a violência doméstica, as IST e os métodos contraceptivos

