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 Tomaz Pelayo, Santo Tirso
Círculo: Eleitoral do Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

O primeiro nível de socialização é a família, mas sempre que esta revelar falta de
competências para acompanhar os seus menores cabe à escola, como segundo nível de
socialização, aplicar programas onde os alunos exprimam as emoções, sentimentos,
aprendam a resolver problemas, a dizer NÃO e consequentemente desenvolvam a sua auto
estima. A aplicação destes programas ou outros só será viável se as escolas optarem por
continuar ou voltar a ter a aula de Formação Cívica. A aplicação de programas desta natureza
exige uma continuidade e por consequência tempos próprios.
A segunda medida é praticável porque todos os cidadãos têm que ter médico de família
e caso necessitem de consulta, o centro de saúde é obrigado a atende-los. No que respeita à
consulta dos 15 anos, um dos assuntos obrigatórios a abordar seria informar o adolescente da
existência de outros serviços promotores de saúde como por exemplo o Serviço de
Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências. Existem técnicos deste
serviço a prestarem apoio nas câmaras municipais e caso houvessem adolescentes a
evidenciarem um comportamento problemático com as dependências, os médicos de família,
deveriam canalizá-los para estes apoios/consultas. Atendendo à realidade actual do nosso
pais é premente haver uma articulação constante entre as entidades prestadoras de serviços
de saúde pública. Assim as crianças e jovens ao longo do seu crescimento e com dificuldades
na aquisição de competências pessoais e socias sentir-se-iam mais apoiados.
Defendemos o aumento do imposto sobre o álcool e tabaco e controlo da venda destes
produtos nos estabelecimentos comerciais. Uma vez que o preço do álcool é idêntico ao da
água é fácil o seu acesso. Assim sendo se o IVA for mais elevado torna o álcool mais caro,
diminuindo a venda e o consumo. Por consequência o número de mortes, em acidentes de
viação, diminuía bem como o número de internamentos hepáticos. O álcool também faz com
que a pessoa fique mais desinibida, eufórica e leve a ter ações de risco.
A maioria das pessoas tem o seu primeiro contacto com o tabaco na adolescência
independentemente do elevado preço. Pretendemos que o preço aumente de modo a
contribuir para a diminuição do número de futuros fumadores.
É do conhecimento público que o tabaco prejudica gravemente a saúde, dos fumadores ativos
e passivos, provocando cancro nas vias respiratórias e pulmões.
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Os estabelecimentos comerciais que vendem estes produtos deveriam ser alvo de fiscalização
regular e penalizados podendo, mesmo, chegar ao encerramento do estabelecimento
comercial.

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

1. Implementação de programas, de modo a desenvolver competências pessoais e socais,
como por exemplo o “PRESSE” e “Trilhos”.

2. Os médicos de família têm que ter um papel mais ativo junto dos adolescentes sobretudo
na consulta dos 15 anos idade onde, por vezes, se revelam comportamentos desviantes ou
problemáticos.

3. Aumento do imposto sobre o álcool e tabaco e controlo da venda destes produtos.

