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 Eugénio de Andrade
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação :

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

A Droga é um flagelo que é transversal a todas as classes sociais afetando não só o
toxicodependente mas também a sua família e amigos bem como a sociedade em geral. Os
jovens são particularmente suscetíveis dada a natural curiosidade para novas experiências.
Assim, a sensibilização e o conhecimento dos efeitos da utilização das drogas desde cedo
poderá ser uma "arma" contra a experimentação de estupefacientes. Associada a esta
questão está o facto de facilmente se ter acesso a fiferentes tipos de drogas pelo que era
muito importante conseguir diminuir o tráfico aumentando, também, a penalização para
quem se dedique a esta atividade.

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

1. •
Criação de um gabinete de apoio e de informação sobre as consequências nefastas no
consumo de estupefacientes para fazer a distribuição de panfletos e cartazes com
informações, promover palestras com depoimentos de ex-toxicodependentes e apresentar de
forma clara as consequências de quem consome drogas.

2. •
Criação de Legislação mais dura, principalmente para quem desenvolve o tráfico de
estupefacientes

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. •
Promover um maior controlo nos aeroportos, nas fronteiras terrestres e costeiras,
diminuindo assim a quantidade de droga que entra no país.

