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 Secundária de Vilela
Circulo: Porto
Sessão: Básico

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

Considerando que os jovens iniciam a sua vida sexual cada vez mais cedo;
Considerando que as doenças sexualmente transmissíveis (DST) são naturalmente um perigo
para todas as pessoas sexualmente activas, nomeadamente para os jovens que teimam em
acreditar que «só acontece aos outros», até porque a adolescência, como refere Adelino Vale
Ferreira (psicólogo clínico), “é caracterizada por uma noção de que existem perigos mas como
se estivessem fora do seu alcance, o que cria, às vezes, fantasias de imunidade e de
eternidade”;
Considerando que o aumento da incidência das DST, nomeadamente entre os jovens,
representa um importante problema de Saúde Pública (até porque a maioria dos infectados
desconhece que é portador, podendo transmitir a outros) bem com um elevado peso
socioeconómico para as sociedades contemporâneas, podendo comprometer as futuras;
Considerando a actual evolução tecnológica e a possibilidade de intervenção terapêutica onde
o lema “prevenir para curar” adquiriu uma dimensão que não pode ser descurada em termos
de saúde pública;
Considerando que os rastreios são realizados com o objectivo de detectar e resolver
alterações no corpo humano, numa fase em que as pessoas ainda não apresentam queixas,
evitando, dessa forma a progressão das DST;
Considerando que constitui uma necessidade, reconhecida pelo enquadramento legal, a
divulgação de informação sobre educação sexual que vise o desenvolvimento de
competências nos jovens que permitam escolhas informadas e seguras no campo da
sexualidade;
Considerando que é necessário considerar a relação estreita entre sexualidade e afectividade,
sexualidade e projecto de vida, que a educação da sexualidade humana e a educação para a
saúde supõem uma educação para valores: o sentido da vida, a afectividade, o respeito pelo
outro, a razão da relação, a construção de um projecto com o outro, a dignidade e os
objectivos do corpo, a educação na liberdade responsável, a dimensão integral do amor,
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propomos:

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

1. Criação de um Plano Nacional para a Prevenção e Rastreio das DST, em meio escolar, que

implemente um conjunto de acções de educação sexual, abrangendo jovens entre os doze e
os dezoito anos - as escolas em articulação com os centros de saúde planificam uma semana
do

seu

calendário

escolar

para

efectuarem

rastreios

informação/esclarecimento, no âmbito da Educação Sexual.
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