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 Básica Lousada Este - Lousada
Círculo: Porto
Sessão:Distrital/Regional

Projeto de Recomendação:

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

Atualmente, vivencia-se uma situação em que o uso do álcool e drogas tem sido um tema de
ampla complexidade, pois os órgãos governamentais, não governamentais, e outros, não têm
conseguido gerar respostas efetivas para o problema. Essa situação pode ser estendida a
toda sociedade, na medida em que a família e outras instituições, como as escolas
representadas pelos seus membros, têm enfrentado dificuldades para reagir frente à
ocorrência vinculada do uso de álcool e de drogas.
Existem diversos fatores que têm influenciado o consumo de álcool e drogas. De entre
esses, destacam-se fatores, tais como socioeconómicos, desemprego, a insegurança do
indivíduo em relação ao futuro e carência de alternativas de lazer. Todos estes fatores são
geradores de angústia e depressão, conduzindo à necessidade de evasão psicológica e a busca
de satisfação propiciadas por substâncias como álcool e drogas.
É pois urgente que a sociedade e os órgãos políticos reflitam sobre as medidas a
implementar para que se evitem este tipo de dependências que cada vez mais assolam os
nossos jovens. Neste sentido, a nossa escola apresenta as propostas descritas abaixo.

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

1. Organizar campanhas de sensibilização/prevenção contra as drogas e outras dependências,
palestras, debates com a presença de ex-dependentes e de técnicos especializados.

2. As escolas, a nível nacional, deverão proporcionar aos alunos atividades diversas, como
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clubes, projetos (nacionais e internacionais) e reforçar o Desporto Escolar, de modo a ocupar
o mais possível os jovens.

3. Reforçar campanhas publicitárias nas escolas e nos meios de comunicação social, a nível
local e nacional, nomeadamente, através da televisão, da rádio e dos jornais, como prevenção
às drogas.

