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 c/3º Ciclo Dr. Mário Sacramento (Agrupamento de
Escolas Dr. Mário Sacramento - Aveiro)
Círculo: Aveiro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Considerando muito pertinente o debate sobre o tema proposto este ano para o Ensino
Básico, nós, os deputados eleitos pela Escola Secundária Dr. Mário Sacramento propomos
algumas medidas no sentido de combater a dependência das drogas e sobretudo como as
evitar.
Temos em conta que cada vez há mais jovens a abusar de certas drogas como por exemplo o
alcool, pois segundo a Organização Mundial de Saúde, "o consumo de álcool em jovens entre
os 15 e os 29 anos é o factor de risco mais a importante, tirando andos de vida ativa devido à
possíbilidade de uma morte prematura ou risco de incapacidade".
Estamos atentos à realidade das escolas e sabemos que o tráfico e consumo de drogas está
presente nas mais diversas comunidades escolares, sendo muitos os alunos que perdem o seu
percurso escolar devido ao consumo destas substância.
O que podemos fazer para evitar isto? Como combater estas dependências? O que poderão
fazer os nossos pais e os membros da comunidade escolar? Como podemos dizer "Não,
obrigado" aos múltiplos apelos para entrarmos no vício dos diferentes tipos de drogas?
Conscientes da importância do debate deste tema, apresentamos as seguintes medidas:

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

1. Maior fiscalização das lojas que vendem drogas leves, sobretudo no que diz respeito a um
controlo mais efetivo da idade dos clientes.
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2. Restringir os espaços fechados e ao ar livre onde é proíbido fumar.

3. Sensibilização da população em geral através de campanhas publicitárias
chocantes/violentas nos meios de comunicação e sessões nas escolas passando por visitas de
estudo a centros de recuperação de toxicodependentes.

