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 de Prado
Círculo: Braga
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Na nossa opiniao, as medidas que combatam as dependências devem merecer maior atenção
e apoio por parte da sociedade, pois trata-se de uma problemática que afeta cada vez mais os
cidadãos de uma forma geral.
As medidas que propomos deveriam ser convertidas em leis, uma vez que é uma obrigação
do estado zelar pelos interesses da população, facto que tem sido esquecido face a outros
problemas sociais que têm surgido no panorama nacional.
Atraves destas medidas apelamos a uma maior atenção à venda ilegal a menores, que tem
vindo a aumentar, o que na nossa prespetiva se deve, em parte, à falta de
informaçao/formação por parte da Escola e das autoridades.
Pensamos que é necessario combater a venda ilegal de drogas e tabaco aos menores, devido
ter-se verificado um grande aumento, que prejudica a vida dos adolescentes. Pretendemos
combater através de duas simples soluções: a primeira seria um aumento da multa,que
atulamente é de 30 mil euros, passando para 40 mil euros com a intenção de impor
"respeito"; a segunda, consiste numa maior atenção por parte das autoridades e também a
aplicaçaõ da seguinte pena: após um determinado estabelecimento ter pago 3 multas
aplicar-se-ia uma pena maior, como por exemplo, 10 meses de detenção.
Agradecemos que tenham em consideraçao o que vos propomos.

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

1. Reforçar o combate ao tráfico de drogas e à venda de tabaco aos menores.

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. Criar estruturas governamentais que garantam o acompanhamento terapêutico para
crianças, jovens e adultos que enfrentam a depedência .

3. Implmentar ações diversificadas por parte das autoridades e da escola (aumentando o
controlo e a informação), no sentido da prevenção e de apoio face ao risco da depência.

