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 B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral
Círculo: Madeira
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A Escola é o primeiro espaço social com o qual contactamos primeiramente. Aqui,
aprendemos a crescer e a olhar para a sociedade de forma diferente. Desenvolvemos o início
das nossas atividades futuras. Felizmente, aqui, incutem-nos valores e ensinam-nos a viver a
vida de forma saudável, colocando em ação o ideário grego, “corpo são em mente sã”. No
entanto, à volta da escola, há constantes abordagens no sentido de nos desviarmos do ideário
grego. Por vezes, há colegas que sucumbem e iniciam o seu percurso por esse mundo não só
de ilusão, de euforia, mas também de sofrimento, de doença e de angústia. Os adolescentes
foram e serão sempre um alvo vulnerável, uma vez que a adolescência é uma etapa crucial no
percurso de formação do Homem e os que enriquecem com este negócio sabem-no.
Consideramos que a Região Autónoma da Madeira está bem apetrechada, visto que aprovou
normas para a proteção dos cidadãos e medidas para a redução de oferta de drogas legais
com o decreto legislativo regional n.º 28/2012, tendo sido pioneira neste campo
relativamente ao continente. Estamos perante um caso de saúde pública, logo é necessário
atuar para circunscrevê-lo. Propomos, por isso, uma ação mais contundente das entidades
responsáveis, nomeadamente, da IRAE.
Na nossa escola, a realidade vivida por alguns alunos é a do consumo de drogas licitas,
nomeadamente, o consumo de bebidas alcoólicas e a compra de tabaco.
Sabemos que a viagem aterradora pelo mundo das drogas se inicia, normalmente, por estas
drogas. Assim, as nossas medidas inserem-se mais numa perspetiva de atacar a origem do
problema, isto é, a montante, desinibindo o consumo de bebidas alcoólicas e tabaco,
apontando o seu consumo para os 20 anos, como já vem acontecendo em alguns países.
Achamos, também, que a prática de atividade física, especialmente aquela que privilegia o
contacto direto com a natureza, deverá ser estimulada e apoiada, de forma a inverter o
panorama atual e que a despesa gasta no tratamento ou na reabilitação destes doentes passe
a ser um investimento, privilegiando um estilo de vida saudável.

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

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.

1. Proibir e fiscalizar os espaços comerciais que vendam drogas quer lícitas ou ilícitas perto
dos estabelecimentos de ensino, com uma maior ação por parte da Inspeção Regional das
Atividades Económicas (IRAE) .

2. A compra de tabaco e o consumo de álcool passar para os 20 anos.

3. Estimular a prática de atividades física, privilegiando o contacto com a natureza.

