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: ANCORENSIS - Cooperativa de Ensino
Circulo: VIANA DO CASTELO
Sessão: BÁSICO

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

1 - Considerando que a SIDA continua a proliferar na população portuguesa, levando a que as
despesas com os tratamento e os medicamentos para esta enfermidade sejam cada vez mais
o que por sua vez origina uma sobrecarga financeira…

2 - Considerando que a pílula do dia seguinte é um método contraceptivo ocasional que não
protege das DST e que o seu abuso pode causar graves danos como cancro da mama e do
útero, problemas numa futura gravidez, além de trombose e embolia pulmonar …

3 - Considerando que, relativamente à educação sexual, a maioria dos pais/encarregados de
educação não estão, na sua maior parte, devidamente esclarecidos sobre esta temática, nem
sensibilizados ou mesmo motivados…

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

1. Propomos que haja uma reestruturação no Programa Nacional de Luta Contra a SIDA,

adaptado às novas realidades, com campanhas mais agressivas junto do público em geral e
dos jovens em particular.
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2. Propomos que o fornecimento da pílula do dia seguinte seja da responsabilidade dos
Centros de Saúde para que haja um correcto esclarecimento sobre o seu uso por um
profissional da saúde.

3. Propomos que o Ministério da Saúde implemente um programa de educação sexual, a nível
nacional, que contemple sessões de esclarecimentos, debates, etc., junto da população em
geral.

