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 Vilela
Círculo:Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

O consumo de drogas é um flagelo que afeta cada vez mais os jovens em idade precoce e
adulta dos vários estratos sociais. Os contextos sociais e escolares em que os jovens se
integram podem influenciar o consumo e as primeiras experiências químicas e de
dependência. Muitas das vezes funciona como um elemento de ligação e afirmação entre os
pares e os grupos de pertença e referência. Somos nós, a população mais vulnerável a este
submundo de drogas, alcool e tabaco. Os locais onde circulam drogas com maior frequência
são também aqueles mais frequentados pelos jovens como discotecas, bares, festas temáticas
e festivais que atraem grandes massas de jovens ou mesmo em casa de amigos e nas
imediações dos estabelecimentos de ensino. É necessário atuar nestes espaços, atuar na
prevenção e informação precoce de forma a reduzir os números da dependência e da
recuperação tardia. Cabe a nós, jovens, em conjunto com o Estado e as estruturas de saúde e
de segurança combater o acesso a estas substâncias, tomar iniciativa de levantar a voz e lutar
pela redução deste flagelo social. Com as nossas medidas pretendemos sensibilizar os jovens
sobre este assunto, e assim, tentar evitar o seu consumo.

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

1. Campanhas de sensibilização nas escolas com técnicos especializados no campo da saúde e
das dependências e ao mesmo tempo criação nos Centros de Saúde de um gabinete de apoio
com consultas frequentes e obrigatórias, ao longo da adolescência. Estas campanhas de
sensibilização podiam contar com a participação de figuras públicas onde contassem
abertamente as suas experiências e a forma de lutar contra esta dependência.

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.

2. Restrição e proibição total no consumo de drogas ditas "legais" em locais de maior
concentração de jovens, como por exemplo concertos e festivais.

3. Apostar em projetos extra curriculares (clubes, workshop, ginástica, expressão plástica,
música, expressão dramática) centros de dia para crianças e jovens que envolvam os alunos, a
família e a comunidade.

