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 Secundária de Rio Tinto
Círculo: Porto
Sessão: Ensino Básico

Projeto de Recomendação:

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

Todos os dias ouvimos , nos mais diversos meios de comunicação social, notícias relacionadas
com a droga, tais como: “Foram apreendidos 5 kg de cocaína no Algarve”, “Descoberta
plantação de canábis no Peso da Régua” ou “Portugal: Ponte de Passagem de drogas ilegais”.
Estas notícias são bastante alarmantes e é necessária uma ação concertada conscientes que
estamos de que existem drogas consideradas legais e ilegais. Exemplos das primeiras são o
tabaco, o álcool ou a cafeína e que encontramos em produtos tão banais como a coca-cola ou
o café! Exemplos das segundas são,entre outras, em Portugal, a marijuana, crack, ecstasy ou o
LSD. O consumo quer de umas quer de outras pode causar dependência e bastantes danos à
saúde.
Um dos maiores problemas das drogas é o facto de se tratar de um mundo onde se entra,
mas donde raramente se sai independentemente do grau de dependência e dos efeitos sobre
a saúde. Existem instituições como os Alcoólicos Anónimos (AA) e os Centros de Atendimento
ao Toxicodependente (CATs) para ajudar na resolução dos problemas mais graves.
A 1 de Janeiro de 2008, entrou em vigor a chamada “Lei do Tabaco”, que restringe a compra
deste tipo de produtos a menores 18 anos nas máquinas de venda automática. Antes da
oficialização dessa lei, era possível o acesso livre a elas. A lei obriga, atualmente, ao bloqueio
da máquina, sendo esta só ativada pelo funcionário responsável, caso o comprador seja maior
de idade.
Hoje em dia, vemos o estado Português quase que a “juntar o útil ao agradável”: aumentando
as taxas sobre o tabaco, ajuda à entrada de mais dinheiro nos "seus bolsos", e desencoraja os
consumidores e principalmente os jovens de o virem a ser.
No entanto a crise económica e social dos dias de hoje tem levado cada vez mais os mais
desprotegidos ao consumo do álcool e de outras drogas. Essa substância é usada também
para “esquecer os problemas” com que alguns seres humanos se deparam no dia-a-dia.
Claro também que o álcool pode ser simplesmente usado para se ser tão “fixe” como os
nossos amigos, mas, mesmo assim, pode tornar-se rapidamente um vício.
Muitos comas alcoólicos – ocorridos em noites como a queima das fitas – acontecem porque
se ligam a um momento particular e muito especial da vida académica dos estudantes. De
qualquer das formas, o álcool, mesmo nestas ocasiões, deve ser moderado. Estes casos
ocorrem esporadicamente e não são considerados graves, porque raramente se ligam ao
conceito de vício.
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Hoje em dia, associações como os alcoólicos anónimos (AA) ajudam as pessoas a superar
esses problemas. Alguém em estado desesperado pode contactar a AA através do número
217 162 969 ou consultar o sitio: www.aaportugal.com na Internet e procurar ajuda.
As drogas consideradas ilegais têm este estatuto por serem perigosas, segundo especialistas
para saúde pública. Há quem apoie a sua legalização, mas o que poderia acontecer se fossem
legais? Imaginam alguém a tomar LSD em vossa casa? À porta da vossa escola?
A Lua de Joana de Maria Teresa Maia Gonzalez é um bom exemplo do perigo que representa
o consumo de drogas.

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

1. Legalização de drogas leves atualmente ilegais (como a canabis) para fins medicinais.

2. Convite a celebridades para campanhas preventivas a decorrer em escolas públicas e
privadas e na comunicação social.

3. Alargamento das áreas onde é proibido fumar e promover campanhas de autoestima.

