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 Bonfim - Escola Sec. Mouzinho da Silveira
Círculo: Portalegre
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Sensibilizar os jovens, os pais e a sociedade em geral para a problemática da droga e dos
respectivos malefícios, através da implementação de novas políticas educativas.
Legislar no sentido de tornar cada vez mais difícil o acesso a certo tipo de drogas, mormente
das chamadas drogas duras e bem assim uma maior penalização das condutas a elas
associadas.
Dotar de meios adequados as forças policiais, de forma a poderem levar a efeito um maior e
eficaz combate a este tipo de criminalidade.

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

1. •
Permitir a todos os jovens o acesso à educação, de forma a tornarem-se pessoas
informadas e esclarecidas, conscientes e responsáveis, para saberem reconhecer os perigos e
as consequências do consumo de drogas e de todos os comportamentos de risco a ele
associados. Informar, sensibilizar e envolver os encarregados de educação e a sociedade em
geral na procura de soluções para esta problemática;

2. •

Proibição de funcionamento de todas as lojas das designadas “ drogas legais”;

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. •
Especialização de forças de segurança nacionais no combate ao tráfico de drogas para
reforço da segurança e vigilância em aeroportos, portos, fronteiras e em toda a zona costeira
de todos os países, pois o tráfico de drogas envolve grandes volumes de negócio, sendo por
este motivo de difícil combate.

