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 de Campo Maior
Círculo: Portalegre
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Na sociedade actual, o consumo de drogas é um enorme problema que assola grande parte
da população e só traz um caminho: a morte. É, então, necessário centrar esforços com o
objectivo de combater este consumo de estupefacientes.
Para diminuir o consumo de droga, é fundamental modificar os alicerces da sociedade. É
imprescindível que haja uma alteração na mentalidade e no conhecimento de todas as faixas
etárias. Para isto, é necessário que se promovam e realizem cada vez mais campanhas de
sensibilização que, na sociedade actual, fomentam e desempenham um papel primordial. É
também de maior importância que estas campanhas se adaptem aos interesses dos jovens e
tenham uma abrangente metodologia para que a sua interacção seja facilitada. Nelas, vão ser
promovidos, entre muitas outras coisas, debates tanto em família como na comunidade
estudantil.
Para além disto, sendo a transmissão de informação o meio mais fiável para a
prevenção do uso de drogas, é indispensável que estas sejam um tema cada vez mais
abordado nos Media, nomeadamente, na televisão em horário nobre. Aí, devem ser criados,
por exemplo, mais programas educativos cujo tema das drogas esteja constantemente
presente, onde se deve apostar nas consequências e na realidade deste mundo tão cruel.
Por fim, tendo por base reduzir o desafio à autoridade e a transgressão de regras, é inevitável
seguirmos o legado holandês, muito conhecido internacionalmente. Pretendemos, então,
legalizar drogas que, passados alguns anos, iriam diminuir certamente, de uma forma
acentuada, o seu consumo. Terminada a moda inicial, que certamente iria subir em flecha,
nos anos seguintes, o consumo de estupefacientes diminuiria. Seria também necessário
apostar, simultaneamente, em associações de reabilitação de toxicodependentes e numa
grande sensibilização das pessoas em relação ao tema das drogas.
As drogas são um caminho cada vez mais frequentado pelos jovens, estando, assim, a traçar o
seu próprio destino, negro e cruel. Posto isto, e assumindo como inquestionável a
importância do combate às drogas na sociedade, é fulcral aplicarmos as medidas que
apresentamos.

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.

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

1. Realizar campanhas de sensibilização para combater o consumo de droga tanto na escola
como na comunidade.

2. Desenvolver mais o tema dos malefícios da droga nos Media.

3. Legalização das drogas.

