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 Integrada de Arrifes
Circulo: Regional dos Açores
Sessão: Ensino Básico

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

O flagelo do consumo de drogas, tem vindo a aumentar de ano para ano, disparando para
niveís preocupantes, nas camadas jovens, principalmente do sexo femenino. Apesar de várias
campanhas de sensibilização e de diversos materiais e meios fornecidos pelos governos de
Portugal. Também é de realçar os danos psiquícos e físicos, esta doença/problema obriga a
um acréscimo de gastos dos dinheiros públicos e uma fiscalização redobrada, por parte das
auteridades. Constituindo deste modo, um acréscimo para a crise mundial, que
ultrapassamos e coloca os consumidores e os que os rodeiam em perigo. Por estes motivos,
considera-se necessário implementar novas leis, de modo a reduzir o consumo de drogas e
tentar fiscalizar o tráfico de modo perene. É neste sentido e pensando no presente e no
futuro que apresentamos as nossas medidas:

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

1. Propor que a idade legal para o consumo de bebidas brancas, seja alargada para os dezoito

anos. Uma vez que estas são as de mais facil acesso, o que permitiria, deste modo, um
adiamentodo consumo, na camada mais jovem e por consequência retardar o efeito nocivo
das mesmas na saúde, para quem optar por consumi-las na idade proposta, estando ciente e
com outra maturidade.

2. Alargar a todo o país (continental e ilhas) a pesquisa feita aos esgotos de Lisboa
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(reportagem do telejornal da TVI), onde se detetou cocaína, vinda dos detritos domésticos.
Para tal, criar várias equipas de prevenção e evitar o risco de perigo público para a saúde.

3. Criar equipas de intervenção, para intervir de modo mais ativo, nos locais considerados
como focos de risco, para obter uma fiscalização mais eficaz e incutir no Currículo Escolar de
todas as escolas, na área de Cidadania, palestras de sensibilização, dadas em parceria com as
escolas e os elementos da Polícia de Segurança Pública, no âmbito do projeto “Escola Segura”.
Uma vez, que estas palestras apresentam interesse por parte dos alunos, repercussão nas
famílias e resultados muito positivos que levam à diminuição do consumo e à reflexão.

