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 de Condeixa-a-Nova
Círculo: Coimbra
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

considerando o aumento crescente do consumo de drogas por um número alargado de
pessoas, no qual se inclui uma parte significativa da população mais jovem , entendemos
apresentar duas medidas, que no nosso entender, poderão por um lado minimizar os
problemas associados ao consumo da droga e, por outro lado, contribuir para enfrentar as
dependências. É fundamental apostar num controlo mais eficaz, no que diz respeito à venda e
ao consumo dos vários tipos de drogas. Considerando que esta é uma problemática, que se
traduz numa preocupação de todos nós, alunos, pais, professores e funcionários,
considerando, que somos jovens e queremos o melhor para a nossa geração e para o nosso
futuro, apresentamos, deste modo, o nosso contributo.

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

1. Existir mais vigilância nos locais, onde habitualmente, há mais consumo de drogas, (bares,
discotecas, etc.), associada a penas mais graves para os traficantes, bem como multas mais
elevadas para quem consome.

2. Legalização das drogas mais leves, acompanhada de medidas de controlo, tendo em conta
que esta legalização poderá contribuir para que o crime organizado possa sair do comércio de
drogas, havendo uma maior regulação e controlo do mercado, relativamente a estas
substâncias.
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