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:Básica Pedro Jacques de Magalhães
Círculo: Lisboa
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A grande preocupação dos alunos da Escola Básica Pedro Jacques de Magalhães quanto ao
problema das drogas abrange várias vertentes: prevenção/tratamento/ integração social. As 6
listas concorrentes a este programa evidenciavam, nas suas medidas, as carências de
tratamento eficaz e gratuito que o nosso país revela. De igual modo, verifica-se, também, a
preocupação com a falta de apoio governamental aos dependentes de drogas e famílias.
Considera-se ainda que um dos grandes problemas é o da integração após o tratamento, até
porque, o desemprego é gritante,principalmmente pelo estigma social resultante de uma vida
de toxicodependência. Os alunos desta escola revelam ainda preocupações inerentes à
preparação/alerta que é dada em várias aulas, nomeadamente, de Ciências Naturais (2º/3º
ciclo) e deSociedade e Cidadania e consideram também a urgência da existência de oferta de
atividades diversificadas para os jovens, no sentido de potenciar desafios de vida saudável.

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

1. Criação de infraestruturas e centros de recuperação que permitam a desintoxicação
gratuita de jovens e sua a integração profissional/social após o tratamento

2. Aumentar a segurança nas entradas e nas saídas do país, para um eficaz controlo do
transporte de substâncias prejudiciais à saúde

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.

3. Criar uma linha telefónica onde os consumidores possam partilhar os seus problemas com
pessoas que tenham passado por essa experiência.

