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: EB2,3 FREI BARTOLOMEU DOS MÁRTIRES
Circulo: VIANA DO CASTELO
Sessão: DISTRITAL

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

Considerando que o número elevado de relações sexuais desprotegidas, as suas causas,
nomeadamente o desconhecimento e a falta de acompanhamento especializado, e as
consequências, principalmente a gravidez indesejada na adolescência e a transmissão de
doenças sexualmente transmissíveis, como a SIDA, a Hepatite B, entre outras, podem
comprometer o projecto de vida do indivíduo.
Considerando que a ignorância leva a cometer atitudes irresponsáveis, entre elas as relações
desprotegidas.
Considerando que o desconhecimento de certas instituições que poderiam ajudar os jovens a
esclarecer dúvidas relativas à prevenção e detecção precoce de DST ainda é uma realidade em
muitos meios e localidades do país.

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

1. Que o Governo promova programa para a criação de sketches publicitários, com a

participação de jovens conhecidos e anónimos, que sejam informativos e apelativos sobre a
temática, nomeadamente sobre doenças sexualmente transmissíveis e que esclareçam
dúvidas relacionadas com a sexualidade, esse conceito tão vasto. Estes sketches deverão ser
exibidos nos espaços publicitários, antes do início dos filmes, em todos os cinemas do país.
Estes deverão apenas ser exibidos em filmes para maiores de 12 anos.

2. Que o Governo fomente a colocação de caixas de preservativos, a adquirir de forma
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completamente gratuita, nas casas‐de‐banho dos estabelecimentos de diversão nocturna,
pois são locais muito frequentados por jovens e adolescentes e onde por vezes acontecem
relações sexuais desprotegidas. Subsidiariamente, que desenvolva programa de campanhas
de sensibilização para a sexualidade nesses locais, onde seja possível esclarecer dúvidas e que
informem os jovens dos riscos de uma relação desprotegida, nomeadamente a gravidez
indesejada e as DST.

3. Que o Governo institua sessões de debate de esclarecimento entre os alunos sobre as
instituições locais (da escola) que podem ajudar ora na detecção precoce de doenças
sexualmente transmissíveis ora na formação dos mesmos, com o intuito de tirar dúvidas e de
explicar a importância e o objectivo das instituições existentes. As sessões deveriam ser
presididas por especialistas de saúde.

