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:Secundária José Falcão
Círculo: Coimbra
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

O Relatório Mundial sobre Drogas de 2013, das Nações Unidas sobre Drogas e Crime UNODC
destaca a tendência mundial na estabilidade do uso de drogas tradicionais, como heroína e
cocaína, e o crescimento do mercado de novas substâncias psicoativas (NSP). Comercializadas
como "drogas lícitas" ou "designer drugs", as NSP estão se proliferando num ritmo sem
precedentes, criando desafios inesperados na área de saúde pública. O abuso de
medicamentos de prescrição também cresceu mundialmente.
Este ano, o tema do “Projeto: Parlamento dos Jovens” do Básico envolve um assunto sensível:
as drogas e as dependências.
Cada vez mais, os jovens são confrontados com escolhas que pensam ser as corretas, mas
derivam apenas das más influências provenientes do ambiente em que se encontram
inseridas, como começar a fumar. Estudos indicam que a maioria das pessoas que se
envolvem em vícios são influenciadas pelos amigos mais próximos e não têm consciência dos
danos que podem provocar. Está também cientificamente comprovado que as drogas têm
como consequência alterações comportamentais, como a irritação, a brutalidade e a falta de
paciência.
Na tentativa do combate às drogas, a Escola Secundária José Falcão apresenta como medidas:

Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)
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1. Ações e campanhas de informação para pais e filhos envolvendo testemunhos chocantes
de casos reais.

2. Participação dos jovens em campanhas solidárias de apoio e combate a drogas

3. Incentivar atividades lúdicas e físicas no trabalho e na escola de modo a escapar à pressão
do dia a dia.
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