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 Básica de Amareleja
Círculo: Beja
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

A droga é um dos grandes problemas de Portugal e do mundo. A produção e o tráfico de
substâncias ilícitas geram milhões de euros todos os anos e os que dependem do negócio das
mesmas encontram formas diversificadas de escoamento por forma a abastecer os mercados
já conhecidos e conquistar outros novos.
Os Estados, a partir de mecanismos legais, tentam travar os interesses dos traficantes, por
forma a evitar o consumo e as dependências. O papel dos diferentes Estados passa por criar
condições para controlar a oferta das drogas (tráfico e produção interna). O controlo
depende, por exemplo, do reforço de policiais, de operações aduaneiras e da coorperação
policial entre diferentes países do mundo. A União Europeia, enquanto organização de países,
deve ajudar na cooperação a vários níveis.
As entidades governamentais devem também esclarecer os cidadãos sobre os perigos do
consumo de droga. Em Portugal e noutros países, são feitas campanhas de sensibilização
sobre o assunto. As mesmas, no entanto, devem ser reforçadas. O grupo dos jovens é, por
certo, aquele que mais perigos corre e deverá ser ele o principal alvo dessas campanhas (nas
escolas, nos clubes desportivos, nas associações de recreio, etc…). Os cidadãos deverão
entender que existem muitos caminhos que levam à droga e à dependencia, mas o melhor a
fazer é mesmo evitá-la.
Por fim, não podemos esquecer dos que já entraram no mundo da droga. Para estes, existe a
difícil tarefa de retirá-los da decadência e da tristeza. De facto, têm sido desenvolvidos
mecanismos de ajuda, que passam não só pelo papel do Estado, mas também de algumas
organizações. Para os que querem enfrentar a dependência, as autoridades deverão criar e
melhorar os serviços de apoio (nas farmácias, nos centros de saúde, nos centros de
reabilitação, etc…).

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. Criar condições para reforçar o controlo ao nivel da orferta das drogas (tráfico e produção)

2. Reforçar as campanhas de esclarecimento e sensibilização sobre o consumo de droga e
seus efeitos

3. Melhorar os serviços de apoio aos toxicodependentes

