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 Básica 2,3 de Corga do Lobão
Círculo: Aveiro
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Para evitar e enfrentar este flagelo que é o consumo (frequentemente excessivo) de vários
tipos de drogas lícitas e ilícitas, propomos as três medidas abaixo discriminadas.
A primeira visa dois objetivos, o didatismo e a prevenção primária, de uma forma assídua, em
locais propícios ao aparecimento de possíveis consumidores e àqueles onde eles já
existem/proliferam (discotecas, bares, escolas ou locais circundantes, etc).
A segunda pretende, de forma acessível e igualitária para todos, esclarecer aqueles que
procuram obter mais informações sobre as drogas e as suas dependências. Visa também a
aposta numa melhoria significativa nas formas e locais de tratamento e proporcionar a
intervenção e acompanhamento dignos dos que se querem libertar da(s) dependência(s) de
qualquer tipo de drogas.
A terceira tem como objetivo evitar/diminuir o consumo de drogas, sobretudo por parte de
uma faixa etária a quem a Lei proíbe, expressamente, o seu consumo.

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

1. Criar equipas multidisciplinares especializadas prontas a atuar, alertando, prevenindo e
combatendo o uso de drogas.

2. Conceber mais espaços de atendimento/aconselhamento e tratamento/”cura” de
problemas ligados às toxicodependências.

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.

3. Aumentar e diversificar as campanhas de prevenção e aplicar e fiscalizar, de forma mais
rigorosa, as leis relativas ao consumo de drogas lícitas e ilícitas (através da revisão da moldura
legislativa que as enquadra, com maior penalização dos atos de venda, tráfico e consumo).

