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 Secundária/3º Ciclo Henrique Medina - Esposende
Círculo: Braga
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

O Projeto de Recomendação da nossa Escola contempla medidas que visam prevenir e
enfrentar o problema das toxicodependências.
Com a primeira medida pretende-se incutir na população portuguesa, e sobretudo nos
jovens, a capacidade de avaliarem devidamente os riscos decorrentes do consumo de drogas
e de tomarem as suas decisões em função de uma vontade livre e consciente. Pretende-se
ainda enfrentar o problema da dependência de drogas, apontando soluções e aproximando
as possibilidades de tratamento dos cidadãos.
Com a segunda medida pretende-se dar novas esperanças e novas perspetivas de vida à
população portuguesa, e sobretudo aos jovens, estimulando e incentivando a adoção de
estilos de vida saudáveis.
Com a terceira medida pretende-se combater o flagelo do tráfico de droga, reduzindo o
consumo das drogas ilegais e, simultaneamente, criar uma base de dados sobre
consumidores, prescritores e vendedores, acessível às autoridades competentes.

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

1. Promover ao nível das várias instituições sociais, autarquias locais, escolas, empresas e/ou
outras consideradas relevantes, sessões de divulgação /esclarecimento (convidando
personalidades com historial de recuperação bem sucedida) e ações de formação, sobre as
propriedades das diferentes drogas, as consequências do seu consumo e os processos de
tratamento das toxicodependências, implementando-se pequenos focos de reabilitação de
toxicodependentes.

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.

2. Promover ao nível das várias instituições sociais, autarquias locais, escolas, empresas e
outras consideradas relevantes, ações promotoras de estilos de vida saudáveis em áreas tão
diversas como a cultura, o desporto, o lazer, o culto espiritual,…, tirando o máximo partido
das potencialidades dos diferentes meios de comunicação disponíveis (televisão, rádio,
Internet, imprensa).

3. Legalizar, de forma controlada, a venda de substâncias psicoativas em smartshops,
identificando-as claramente e restringindo a sua comercialização à prescrição médica.

