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:Colégio Pedro Arrupe
Círculo: Lisboa
Sessão:Escolar - Ensino Básico

Projeto de Recomendação:

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

O problema das dependêndias aflige todas as sociedades do mundo moderno. Em alguns
países existem predominantemente problemas relacionados com o consumo e noutros
problemas relacionados essencialmente com os aspetos da produção e tráfico. De acordo
com a realidade portuguesa, apontámos medidas que procuram difundir informação sobre os
malefícios do consumo de drogas, de forma a que os cidadãos possam realizar as suas
escolhas de forma consciente, e procurámos combater o tráfico ilegal de substâncias e,
consequentemente, a criminalidade associada a esta atividade.

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

1. Inclusão no plano curricular da disciplina de Ciências Naturais, em todos os anos do terceiro
ciclo do Ensino Básico, de duas aulas por período dedicadas à abordagem do tema “Drogas: as
suas características, os riscos envolvidos no seu consumo e prevenção de comportamentos de
dependência”.

2. Aumento de 25% do tempo já previsto de pena de prisão por tráfico de drogas ilegais.

3. Legalização da venda de cannabis a maiores de vinte e um anos em estabelecimentos

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.

estatais criados para o efeito, onde se forneça acompanhamento médico de recuperação a
quem o solicitar.

