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 de Escolas do Fundão - Escola Secundária do Fundão
Círculo: Castelo Branco
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que a maior parte das drogas consumidas em Portugal têm origem fora do país,
como se pode constatar através das notícias diárias e pelos inúmeros casos de apreensões
efetuados pela polícia,torna-se imperativo e necessário atuar na segurança das fronteiras.
Por outro lado, os grupos mais vulneráveis encontram-se em idade escolar, pelo que é de
extrema importância apostar, cada vez mais, na segurança a nível das escolas.
Finalmente, nenhum problema ligado à toxicodependência pode ter solução sem uma aposta
forte na informação e prevenção.

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

1. Aumento de segurança nas fronteiras terrestres, marítimas e nos aeroportos portugueses.

2. Aumento da segurança nas escolas portuguesas.

3. Sessões de esclarecimento sobre a problemática das drogas e toxicodependências, a
realizar no início de cada ano letivo para os alunos do 5º e 7º ano de escolaridade, com
testemunhos de familiares que tenham vivido casos relacionados com drogas, e a
participação de terapeutas, psicólogos, médicos e enfermeiros especializados nesta área.

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.

