
 
Recomendação 

ACESSO A PRODUTOS DE HIGIENE ÍNTIMA FEMININA NAS ESCOLAS DO CONCELHO DE 
ALBUFEIRA


Em 2009, aprovou-se na Assembleia da República uma lei que tornava o acesso a preservativos 
nas escolas gratuito (Lei n.o 60/2009), no âmbito da educação sexual em regime escolar.

Junto a esse acesso, deveria também ter sido incluído o acesso por parte da comunidade escolar 
a produtos de higiene íntima feminina, já que esse acesso permite um grande passo na igualdade 
e na segurança das jovens em idade escolar. Pelo mundo, assistem-se a programas de 
distribuição gratuita destes produtos. O governo escocês iniciou um programa-piloto em julho de 
2017 (https://www.publico.pt/2017/07/13/p3/noticia/escocia-oferece-pensos-e-tampoes-a-quem- 
nao-os-consegue-comprar-1828307), que já foi expandido duas vezes, passando também a ser 
distribuídos gratuitamente em bibliotecas e em espaços de lazer dos municípios.


Portugal já deu um passo importante nesta matéria, reduzindo para 6% o IVA em produtos de 
higiene intima feminina, incluindo copos menstruais.


Tendo em conta a realidade económica de muitas famílias no concelho de Albufeira, pode tornar- 
se difícil o acesso das jovens em idade escolar a produtos de higiene íntima feminina (pensos 
higiénicos / tampões). A menstruação não é uma opção para nenhuma mulher e a igualdade 
começa com o acesso gratuito a estes produtos. Albufeira estaria também na frente no combate 
à desigualdade de género, dando um passo importante no fim do tabu da menstruação, uma 
parte natural da saúde das mulheres.


Assim, a Assembleia Municipal de Albufeira, reunida a __ de _________ de 2020, recomenda à 
Câmara Municipal de Albufeira que:


1. Inicie um programa de distribuição gratuita de caixas pensos higiénicos e tampões, que 
chegue a todas as alunas das escolas básicas (EB 2/3) e secundárias do concelho;


2. Promova a medida junto dos jovens do concelho.


O membro eleito pelo Bloco de Esquerda na AM de Albufeira,

Miguel Pinheiro



