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: Instituto de Almalaguês
Círculo: Coimbra
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

O problema da droga não se resolve apenas com repressão, porém, esta também é
necessária.
O problema da droga tem que começar a ser combatido no seu exterior, isto é, no
investimento nas forças policiais e no seu número de efetivos. No entanto, num mundo em
crise é necessário poupar e tornar os recursos mais eficientes através da utilização do cavalo e
da bicicleta pelos agentes e de um maior número de polícias nas ruas.
Com estes passos dados teríamos uma polícia mais capaz de combater o tráfico ílicito de
drogas. Julgamos que uma polícia mais capaz reduziria a criminalidade e o consumo das
mesmas, problemas que desgastam a própria vida humana, e que consomem dinheiro ao
estado e contribuintes (tribunais e prisões e clínicas de reabilitação, por exemplo).
A produção nacional agrícola deve ser incentivada (isenção de impostos, entrega de terras a
agricultores com projetos válidos) de forma a desenvolver a produção e o mercado interno,
diversificando profissões. Deste modo, verificar-se-ia um aumento na economia e uma
diminuição do tráfico ilícito de droga.
Recorrendo a campanhas mais "agressivas"com slogans, que captem a atenção juvenil
escolar, alertar-se-à para o perigo que as drogas evidenciam. Mostramos alguns exemplos
como:
" Drogas, beco sem saída."
" O começo leva-te ao fim"

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

1. Criação de normas para repressão à produção não autorizada e ao trafico ilícito de drogas.

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.

2. Apoio às populações no desenvolvimento de novas culturas em substituição das colheitas
de drogas ilícitas, especialmente em países subdesenvolvidos.

3. Campanhas com mensagens mais "agressivas" e diretas junto da população escolar.

