Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Externato S. João Bosco
Circulo: Porto
Sessão: Escolar Nível Básico

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

Assistimos, diariamente, na nossa sociedade, a um aumento do número de pessoas a usar
estupefacientes. Seja por jovens que necessitem de se sentir incluídos a nível social, seja por
adolescentes que estejam habituados à sua presença em contexto familiar, seja por pessoas
que vivam numa situação de extremo desespero e que pensem que não existe solução para
os seus problemas... Dado que este problema tem o seu início nas faixas etárias mais jovens,
como se torna possível combater a utilização das drogas a partir das crianças e dos
adolescentes, de forma a evitar o seu consumo na idade adulta? Este é o desafio do
parlamento dos jovens. Desta forma, propomos que se crie uma página nas redes sociais,
visando a divulgação de projetos de formação/palestras para os jovens que demonstrem as
consequências do uso das drogas. Torna-se necessário o desenvolvimento de ações de
formação e sensibilização, de forma a chamar a atenção dos jovens, e também dos adultos,
para os perigos da utilização de drogas. Estes projetos/palestras contariam com a participação
de personalidades que já tenham vivido sob a dependência da droga e de especialistas na
área, em regime de voluntariado. Para além disso, hoje em dia, a melhor forma de publicitar
esses projetos é a sua apresentação nas redes sociais. Uma outra proposta seria o
desenvolvimento de um projeto intitulado de "Missão Renascer", que visa a angariação de
fundos para centros de reabilitação e recuperação de toxicodependentes. Esta medida vai de
encontro com o perfil da "Missão Sorriso", mas tem o único objetivo de apoiar
toxicodependentes e as suas famílias, através de uma corrente de solidariedade social. Este
projeto permitirá a participação de todos os que estiverem dispostos a ajudar. Em último lugar,
apresentamos a criação de programas de ocupação dos tempos livres mais ajustados às
necessidades dos jovens em risco de toxicodependência, através de uma melhor
comunicação entre escolas, juntas de freguesia e câmaras municipais. Tais programas teriam
de ser ajustados ao contexto de cada área e de cada grupo de jovens, de forma a possibilitar
uma prevenção mais eficaz da utilização das drogas. As atividades teriam de ser apelativas e
teriam de ser capazes de chamar a atenção de todos para os problemas subjacentes ao
consumo de estupefacientes.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Criação de uma página nas redes sociais, visando a divulgação de projetos de
formação/palestras para os jovens que demonstrem as consequências do uso das drogas, os
quais serão acompanhados por celebridades, ex-toxicodependentes e especialistas para falar
sobre as suas experiências.

2. Criação da "Missão Renascer", que vise a angariação de fundos para centros de reabilitação
e recuperação de toxicodependentes.

3. Criação de programas de ocupação dos tempos livres mais ajustados às necessidades dos
jovens em risco de toxicodependência, através de uma melhor comunicação entre escolas,
juntas de freguesia e câmaras municipais.

