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 Infanta D. Maria
Círculo: Coimbra
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Nos nossos dias, as dependências são uma realidade cada vez mais notória.
O ambiente generalizado de crise em que o nosso país vive mergulhado favorece a
proliferação das dependências. De acordo com estatísticas recentes, este problema tem vindo
a aumentar, devendo merecer cada vez mais a atenção por parte da sociedade em geral e do
poder político em particular.
O esclarecimento e a aposta na educação são fundamentais. É necessário agir. Mas como?
Quando se fala em comportamentos aditivos, a prevenção é essencial. É urgente tomar
medidas no sentido de esclarecer e de informar acerca dos efeitos dramáticos das drogas e
das dependências em geral. Este problema não pode ser encarado de ânimo leve. As drogas e
as dependências podem destruir vidas, desagregar lares e privar o país de indivíduos jovens
essenciais para assegurar o seu futuro. Neste contexto, consideramos que a escola e os meios
de comunicação têm um papel muito importante a desempenhar.

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

1. Organização de uma semana de sensibilização para o tema das drogas e das dependências.
Esta semana deveria ter uma periodicidade trimestral e um caráter obrigatório em todas as
escolas do país. Durante esta semana, as escolas deveriam organizar sessões de
esclarecimento, palestras, atividades lúdicas e inquéritos anónimos com vista a alertar os
jovens para os problemas das drogas e das dependências em geral.

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. .Realização de sessões orientadas por psicólogos com vista a detetar os problemas que
estão na origem das dependências.

3. Conceder incentivos fiscais às empresas que promovam a contratação de extoxicodependentes em situação de reabilitação com o intuito de os reintegrar na sociedade.

