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 Vertical de Escolas deAvis
Círculo: Portalegre
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Nos últimos anos, devido em grande parte à crise que vivemos, os problemas pessoais e
profissionais também aumentaram, o que tem contribuído para o aumento do consumo de
drogas no Pais. Entendemos que o combate à droga deve ser feito sobretudo do lado da
prevenção, que nos últimos anos tem andado muito esquecida. Outro problema que precisa
ser resolvido é o regresso ou integração dos ex- toxicodependentes no mundo do trabalho,
sem isso não há verdadeira cura. Não podemos ignorar que também é preciso actuar sobre os
ganham dinheiro com a desgraça dos outros, castigando mais severamente os traficantes.
Assim, para atenuar os problemas causados pela droga, os deputados eleitos pela Escola
Mestre de Avis, apresentam as seguintes medidas legislativas.

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

1. Facilitação da integração dos ex-toxicodependentes no mundo do trabalho, dando
benefícios fiscais ou reduzindo custos sociais aos empregadores que contribuam para esta
integração.

2. Realização obrigatória de testes de controlo de droga nas escolas, como forma de alertar os
pais e prevenir os consumos de drogas duras.
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3. Apreensão de bens adquiridos com dinheiro proveniente do negócio da droga, passando o
traficante a ter de provar a proveniência legal do dinheiro que deu origem ao património
(medida que deve ser alargada a todo o tipo de corrupção).

