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:Agrupamento de EscolAS do Teixoso
Círculo: Distrital
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

As medidas propostas enquadram-se no âmbito da prevenção e não na proibição, o que nos
parece que é uma aposta ganha.Os nossos jovens mostram-se muito interessados e
preocupados com a temática devido à faixa etária em que se encontram. A tentativa de
resolução deste problema prende-se com a informação atempada deste assunto e resolução
do mesmo quando os nossos jovens já se encontram no meio.O que se poderá fazer?

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

1. Propomos que as Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia em articulação com as
escolas estimulem, através de equipas especializadas, o atendimento precoce de jovens em
situação de vulnerabilidade decorrente do consumo de álcool, tabaco e outras drogas, assim
como garantam tratamento pleno aos consumidores de álcool e outras drogas.
Propomos que às forças vivas dos concelhos municipais (câmaras municipais, juntas de
freguesia, escolas, escola segura, centros de saúde...) que como medidas de prevenção
promovam em paralelo com a política nacional, políticas públicas sobre tabaco, álcool e
outras drogas. Apostamos na prevenção e não na proibição.

2. Estimular e ampliar a eficácia da fiscalização do comércio de tabaco, álcool e outras
drogas.
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Estimular e promover em cada município, políticas de qualidade de vida e formação dos
jovens através de programas de prevenção contínua integradas no sistema de
ensino.

3.

