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 E B 2, 3 de Sobreira
Círculo: Eleitoral do Porto
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Nos dias de hoje, as drogas são encaradas como um dos maiores problemas ou uma das
maiores ameaças à sociedade. É do interesse de todos os países e de todos os governos
resolver estes problemas e as suas consequências. Desde os anos sessenta, as drogas afetam
gravemente os países mais desenvolvidos e, de momento, a sociedade procura combater o
consumo de substâncias psicoativas entre os jovens.
"Evitem o consumo" é das expressões mais ouvidas, mas não é fácil, uma vez que as ameaças,
as companhias, as influências conduzem frequentemente a atitudes pouco corretas. Apesar
da informação que já existe, e vai sendo divulgada, estima-se que 42% dos jovens entre os 15
e os 16 anos já tenham experimentado algum tipo de substâncias psocoativas. Todos os anos
a droga mata 6500 pessoas em países pertencentes à União Europeia, para não falar das cerca
de 1500 pessoas que morrem anualmente infetadas por SIDA, contraída em consequência de
comportamentos de risco, não só mas também associados ao uso de drogas.
Falar e tomar atitudes contra as drogas são tarefas complicadas. A sociedade encobre, por
vezes, a situação, mas é sobretudo enfrentando-a que se pode ajudar todos os que são
afectados direta e indiretamente por ela. O resultado de estudos epidemiológicos nacionais
realizados ao longo de anos mostram que tem havido um aumento do consumo de
“cannabis”, que tem tendência a aumentar. Além desta droga, também a heroína, a cocaína e
o ecstasy são drogas ilícitas cujo consumo entre os jovens é preocupante. Se nada for feito, o
número de casos continuará a aumentar de ano para ano. Daí a importância da divulgação e
de realização de palestras nas escolas, onde se consegue falar facilmente com os mais jovens.
Mais do que criminalizar alguns comportamentos, as campanhas de sensibilização que
alertam para os riscos têm resultado em outras áreas como a prevenção rodoviária. Nunca é
demais alertar e quanto mais expostas as pessoas forem à informação e alertadas, mais
preparadas estarão para se defender e ajudar a defender das drogas aqueles que são mais
vulneráveis, que são neste caso os mais jovens.

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.

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

1. Organização de palestras com testemunhos reais.

2. Maior divulgação dos locais onde se pode encontrar ajuda, sobretudo junto daqueles que já
consomem drogas lícitas ou ilícitas.

3. Organização de campanhas de sensibilização com o objetivo de diminuir e colocar um fim
ao uso de drogas.

