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: Escola Secundária Eng. Acácio Calazans Duarte
Círculo: Leiria
Sessão: Sessaão Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A droga neste momento surge como um flagelo na nossa sociedade não selecionando a classe
social, a profissão, a etnia ou mesmo a idade e os jovens sentem que podem e devem
contribuir para erradicar este mal. Nos últimos anos o consumo de droga inicia-se cada vez
mais precocemente, o que constitui um problema de saúde pública, pois acarreta demasiados
prejuísos individuais e coletivos.
O combate a este problema deve começar pela prevenção. O facto das pessoas estarem
informadas sobre os maleficios do uso da droga, não pode por si só funcionar como fator
determinante para o abandono do seu consumo. A prevenção exige a adoção de politicas e de
ações que reduzam as consequências deste problema social.

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

1. Criação de campanhas de sensibilização sobre as consequências do consumo de drogas, da
tentação de voltar e de como é difícil deixar de consumir, sendo estas campanhas e palestras
executadas em locais públicos, como escolas e outros locais, bem como a criação de
campanhas publicitárias a divulgar nos media, aliada à criação de secções em exposições já
existentes onde se alertasse as pessoas para este problema.

2. Atribuição de coimas a quem for apanhado/a na posse de droga (consumidores) assim
como a criação de penas de prisão para essas pessoas, dependendo da quantidade e do tipo
de droga em posse, mas existindo sempre condenação.
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texto: exposição de motivos – 3300 carateres (incluindo espaços); cada medida – 850 carateres (incluindo
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3. Diminuição dos custos de tratamento dos toxicodependentes (nos centros de reabilitação
públicos).

