
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 Básica do 2º e 3º Ciclos com Ensino Secundário de Alfândega 

da Fé  

Circulo: Bragança 

Sessão: Secundário  

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

1.Escola EB 2,3/S de Alfândega da Fé 

Círculo de Bragança 

 

Projecto de Recomendação 

Reflectir, Organizar e Intervir 

 

Exposição de Motivos 

O nosso projecto de recomendação insere-se no campo da problemática do consumo 

responsável ou seja, tem como preocupação de fundo alguns dos problemas que caracterizam 

o dia-a-dia de uma boa parte da população escolar e que as estatísticas oficiais desconhecem 

ou ignoram. 

De entre esses problemas de consumo destacamos a questão alimentar, o álcool e as drogas. 

Em nosso entender a nossa comunidade local não tem uma noção objectiva destes 

problemas, nem conhece a sua dimensão, para além de nos parecer não estar minimamente 

preparada para dar respostas a estas situações. 

Nesse sentido, propomos três medidas que nos parecem poder contribuir para melhorar esta 

realidade e ao mesmo tempo envolver de forma mais directa os jovens nas suas próprias 

problemáticas. Nesse sentido, entendemos que a Assembleia da República deveria tomar 

medidas legislativas necessárias para permitir o desenvolvimento das três medidas que 

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

 

1. I.Criação, a nível do Agrupamento de Escolas e/ou Local, de uma comissão, a que 

chamaríamos Observatório da Qualidade de Consumo, na qual devem estar obrigatoriamente 

alunos do ensino secundário, professores, pais (todos eleitos especificamente para o exercício 

desta função) e outros membros da comunidade, podendo estes últimos representar 

instituições com capacidade de intervenção na matéria.Esta estrutura teria como principais 

objectivos a organização da informação e formação dentro da comunidade educativa e a 

apresentação de propostas de intervenção de entidades públicas com responsabilidade em 

questões de consumo alimentar, consumo de bebidas alcoólicas e consumo de drogas. 

 

 

 

2. Apreciar a eficácia da actual legislação e/ou redefinir novas formas de acompanhamento e 

controle dos locais de venda de produtos de consumo alimentar e de bebidas alcoólicas. No 

nosso horizonte de reflexão estão, por exemplo duas situações flagrantes na nossa 

comunidade local: vendem-se a crianças menores e a adultos produtos alimentares sem 

garantia de controlo, nem informação facilmente interpretada dos seus componentes e 

efeitos na saúde (recorde-se o que se faz com o tabaco…) e permite-se de forma abusiva que 

a venda e consumo de bebidas alcoólicas se efectue no incumprimento da lei. 

 

 

3. A Assembleia da República deveria reflectir, organizar propostas para debate público e agir 

legislativamente no sentido de que dentro dos recintos escolares, onde já não é permitido 

fumar, também não fosse permitida a presença de nenhum membro da comunidade escolar 

com teores de álcool e sinais de consumo de droga que a legislação definisse de forma clara e 

transparente. Este controlo poderia ser efectuado, por exemplo, à semelhança do que fazem 

as forças de segurança, nomeadamente na circulação rodoviária, muito embora a nossa 

proposta tenha sobretudo uma intenção preventiva e não punitiva.      
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