Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola:Colégio João de Barros
Círculo: Leiria
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

É importante, como jovens, estarmos sensibilizados para os problemas que afetam a
população. Um destes problemas é, sem dúvida, o consumo de drogas. Devido à crise
financeira e social que Portugal atravessa, este consumo está a aumentar de dia para dia. A
situação preocupa-nos, uma vez que somos o futuro de Portugal e não queremos que na
nossa geração isto se agrave.
Conhecendo esta realidade, propomos um conjunto de medidas que, a serem aplicadas,
poderão ajudar os que já são consumidores e evitar que existam outros a iniciar a sua
dependência. Desta forma, procurando complementar a legislação já em vigor, pretendemos
contribuir para a resolução do problema das dependências no nosso país, com vista a um
futuro melhor.

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

1. Realização de campanhas de sensibilização a nível nacional contra as dependências,
direcionadas, fundamentalmente, a pais e jovens. Para tal, deve existir uma maior articulação
entre o SICAD (Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências) e
as escolas e ser disponibilizado tempo de antena no canal público do Estado.

2. Reforçar a vigilância e fiscalização nos locais onde há mais risco de ocorrer o tráfico de
substâncias ilícitas, como bares, clubes noturnos, discotecas, bairros carenciados e
proximidades das escolas, de forma a punir e evitar o consumo.
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3. Responsabilizar pais e tutores sempre que se comprove que o consumo está associado à
negligência.

