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: Instituto Educativo do Juncal
Círculo:
Leiria
Sessão:
Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A nossa escola através dos seus alunos, desde que o projeto Parlamento dos Jovens foi
implementado, tem vindo a participar. O tema, para debate, deste ano letivo é deveras
importante e interessa-nos falar, ouvir, ler, pesquisar, em suma, inconformar-mo-nos muito,
mas mesmo muito, sobre os malefícios das drogas, a fim de as evitar, aconselhando os nossos
amigos sobre os perigos deste flagelo. Como somos alunos dos segundo e terceiro ciclos e
com idades propícias a novas experiências e, muitas vezes, temos a tendência para contrariar
o que nos é dito por familiares e professores e ainda porque vivemos numa sociedade onde o
consumo das drogas se tornou frequente ainda não estamos suficientemente informados
sobre as consequências do consumo de drogas. Por tudo isto esta temática é muito oportuna
e entusiasmou-nos.
Na nossa opinião, a Droga deverá evitar-se..., evitar-se..., mas quando connosco ou
com alguém próximo de nós isso não se consegue então deveremos enfrentá-la com medidas
positivas, eficientes. Deveremos ser persuasivos, fortes e determinados em atingirmos os
nossos objetivos. Assim, a nossa primeira medida defende que a nível da Administração
Pública, ou de organizações não governamentais, sejam criados mais Centros de Recuperação
para toxicodependentes e melhorados os existentes. A segunda e terceira medidas,
relacionam-se com a Prevenção, e neste sentido, deverá insistir-se na divulgação dos aspetos
negativos através de campanhas publicitárias, usando imagens “fortes” e na prática de
ocupação de tempos livres de forma saudável como é, por exemplo, o desporto

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

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.

1. A Administração Pública, e ou Organizações não Governamentais, deverão criar mais
Centros de Recuperação para toxicodependentes e melhorar os existentes, quer a nível das
condições físicas quer a nível do acompanhamento com técnicos especializados. É preferível
mesmo em tempo de crise e de contenção de despesa pública investir em centros de
recuperação que em estabelecimentos prisionais.

2. Hoje, vivemos na sociedade do conhecimento. Também a nível das drogas importa
estarmos informados, conhecer os seus malefícios a fim de as evitar. Defendemos que sejam
frequentemente realizadas campanhas de prevenção sobre o consumo da droga, usando
slogans e imagens “fortes”, de forma a causar grande impacto no espetador e um efeito
demolidor do seu consumo.

3.
Muitas crianças, adolescentes e jovens estão por condicionalismos familiares,
económicos, sociais e de outras naturezas, muito tempo fora de casa, ou o inverso, muito
tempo dentro desta, mas em contacto através das TIC, com todo o mundo e com todo o tipo
de pessoas. Quer numa situação, quer noutra a oferta e a atração pelas drogas é uma
constante. A fim de evitar situações deste género, que em sabedoria popular se diz “a ocasião
faz o ladrão”, defendemos a criação de ocupação de tempos livres com atividades
desportivas. Estas sim, são importantes para o bem estar físico e psíquico. Podemos usar
também bons exemplos de desportistas que se distinguem e que nos distinguem no mundo,
como o Eusébio e o Cristiano Ronaldo.

