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Identificação da Escola: ESCOLA EB 2,3 DE S. ROSENDO
Circulo: ELEITORAL DO PORTO
Sessão: ESCOLAR

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

Tendo em conta que a educação e a saúde são os pilares para a formação dos jovens em
idade escolar torna-se premente estreitar a parceria dos Ministérios da Educação e da Saúde
de modo a desenvolver uma política de prevenção.
Os protocolos que propomos são os seguintes: a emissão de "Cheques Ginecológicos" e a
disponibilização de um médico na escola, gratuitamente, uma vez por mês.
Relativamente aos "Cheques Ginecológicos", estes destinar-se-iam às alunas com idades
compreendidas entre os doze e treze anos que passariam a ter um acompanhamento anual
até ao final da escolaridade obrigatória. Assim sendo seria dispensável a consulta feminina,
dos quinze anos, realizada nas unidades de saúde.
No que concerne ao segundo protocolo, atendendo ao facto de que o médico possui
formação especializada para poder esclarecer de um modo claro e preciso as dúvidas dos
alunos, seria pertinente uma vinda mensal à escola. Sendo uma pessoa externa, menos
conhecida, os alunos sentir-se-iam mais à vontade para dialogar. Não esquecendo que todas
as entrevistas teriam carácter sigiloso. Esta medida iria, também, colmatar a falta de médicos,
em alguns pontos do país.
A pílula do dia seguinte é uma contracepção de emergência cuja utilização tem vindo a ser
trivializada. Classificada como tal, o seu uso deve ser de carácter excepcional. Ao propor a
proibição da venda da pílula do dia seguinte na farmácia sem receita médica, pretende-se que
a Mulher procure ajuda médica. Neste caso consulta um médico, no centro de saúde ou no
hospital, que prescreve a receita ou fornece directamente a pílula. Nesta consulta a pessoa
será informada acerca dos efeitos secundários da pílula e dos métodos anticoncepcionais,
suas vantagens e riscos associados. Posteriormente, e se o médico assim o entender,
beneficiaria de consultas de Planeamento Familiar. Nestas consultas há a vantagem de serem
frequentadas pelo casal, de forma responsabilizar ambos os elementos.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. Disponibilização gratuita de um médico, mensalmente, na escola, para esclarecimento de

dúvidas sobre a Educação Sexual.

2. - Proibição da venda da pílula do dia seguinte na farmácia sem receita médica.

3. - Implementar “cheques ginecológicos.”

