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 EB 2,3 Com Ensino Secundário de Cunha Rivara - Arraiolos
Círculo: Évora
Sessão: Ensino Básico

Projeto de Recomendação:

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

Nos dias que correm as dependências são um problema em constante crescimento, porém
consideramos as situações mais críticas as referentes às toxicodependências.
Dentro do campo das toxicodependências é necessário desenvolver medidas que apontem
para a prevenção, todavia não podemos esquecer de como agir em casos de dependência.
Deste modo apresentamos medidas que visam desenvolver ambas as áreas, medidas essas
com elevadas probabilidades de sucesso, sobejamente operacionais e (aquelas referentes à
intervenção pessoal) adaptáveis a todas as faixas etárias, embora tenham sido desenvolvidas
para a população jovem. Por outro lado, temos também em conta a necessidade de alargar o
conhecimento nestas matérias promovendo a investigação científica.
Somos a favor de uma ação célere, de caráter urgente, a ser levada em conta como de
extrema importância para o bem-estar da população portuguesa. Em conjunto conseguimos
proporcionar condições para que Portugal seja visto como um país de referência neste ramo.

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

1. Requisitar fundos à UE para desenvolver a área do tratamento de toxicodependentes assim
como da prevenção de toxicodependências.
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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. Reforçar a segurança/controlo de fronteiras terrestres, aéreas e marítimas bem como de
laboratórios.

3. Aumentar o número de anos da pena mínima para traficantes de droga.

