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 2º e 3º ciclos José Afonso-Alhos Vedros
Circulo: Setúbal
Sessão: Escolar

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

----- A criação de espaços para ocupação de tempos livres, cujo carater formativo e educativo
seria o mais importante, permitiria que muitos jovens, especialmente aos jovens oriundos de
meios económicos e sociais mais vulneráveis, pudessem ser afastados das ruas e tivessem a
oportunidade de ocupar os seus tempos livres em atividades de enriquecimento pessoal, de
cidadania, de voluntariado, reforçando os valores de uma vida saudável e responsável.
----- É importante criar leis que tenham efeito não só pedagógico, mas também
sancionatório/penalizador relativamente ao tráfico e consumo de drogas. Se por um lado, a
Lei funciona como um mecanismo de dissuação do crime, por via das sanções e penalizações
que estabelece , por outro, o dever do cumprimento da lei, abre lugar a que muitas iniciativas
possam ser tomadas e desenvolvidas no sentido do pleno respeito pela mesma, o que pode
dar lugar a um conjunto de iniciativas da comunidade civil muito importantes na prevensão e
no combate ao tráfico e consumo de drogas.
----- A escola deveria reforçar o desenvolvimento de ações de informação/ formação, ser um
espaço privilegiado em que o contacto com instituições ligadas aos problemas das diferentes
dependências fossem dinamizadas com maior frequência. Os órgãos de Comunicação Social
deviam criar programas específicos, com maior impacto nas camadas jovens e divulgados em
horário nobre.

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

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.

1. Criação, apoio e financiamento público /privado de espaços de ocupação de tempos livres

proporcionando a todos os jovens a possibilidade de aceder a vivências educativas saudáveis
e construtivas.

2. Legislar no sentido de reforçar o papel da escola e dos órgãos de comunicação social para a
prevenção das diferentes dependências e seus perigos reforçando e alargando a penalização
do tráfico e consumo de drogas.

3. Mais operações de controlo do tráfico de drogas nas estradas, escolas (através da escola
segura) ao longo do ano.

