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:Afonso de Paiva/Castelo Branco/Básico
Círculo: Castelo Branco
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

O obetivo das medidas que englobam o Projeto de Recomendação estão relacionadas com a
prevenção e tratamento do uso de drogas na sociedade portuguesa. Relativamente à primeira
medida exigimos a responsabilização por parte das entidades, na prevenção do aparecimento
de novos casos de toxicodependência em períodos de crise económica com a finalidade de
auxiliar a população portuguesa nos dominíos da informação. A segunda medida enquadra-se
na aplicação de coimas mais altas para os prevericadores relativamente ao consumo e posse
de drogas lícitas e ilícitas, desto modo haverá uma diminuição no consumo e venda de
estupefacientes. Na medida que o consumo de drogas se inicia em idades muitos jovens,
existe a necessidade de alertar os jovens no seu meio escolar. Deste modo seria muito
pertinente incluir na disciplina de Oferta Complementar o tema " a prevenção do consumo de
drogas"

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

1. Aumentar o número de centros de informação e apoio, com objetivo de auxiliar e informar
a população portuguesa.

2. Aumentar o preço das coimas a jovens com idade inferior a dezoito anos e à populção
adulta, na posse de drogas ílictas e lícitas.

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. Inserir, na disciplina de oferta complementar, o tema Drogas: "Evitar e enfrentar as
dependências.

