Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Escola E.B. 2,3/S Dr. Manuel Ribeiro Ferreira
Circulo: Leiria
Sessão: Escolar

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

1. Os danos e as consequências do consumo de substâncias psicoatativas acarretam custos
avultados ao sistema de saúde nacional, pelo que será sempre vantajoso para a sociedade
apostar na prevenção e na legislação.
2. A adolescência é um período de transição a nível cognitivo, fisiológico e psicológico,
tornando esta fase da vida mais vulnerável e recetiva a influências de comportamentos de
risco, pelo que a prevenção deve incidir prioritariamente neste grupo de indíviduos.
3. Os jovens são facilmente influenciáveis, não têm noção dos perigos e consequências dos
seus atos por isso precisam de um enquadramento legal claro e rigoroso.

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

1. Definição de uma legislação mais rigorosa relativamente aos menores consumidores que

contemple a integração imediata destes em ações de formação, em centros de reabilitação
ou hospitais, no sentido de contactarem ao vivo com os efeitos na saúde pública e individual
do consumo de substâncias psicoativas.

2. Obrigatoriedade de protocolos entre câmaras e escolas no sentido de assegurar o
envolvimento de todos os jovens adolescentes em atividades desportivas, culturais e de
sensibilização, dando assim prioridade à prevenção.
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3. Proibição de programas televisivos, filmes e jogos cujas imagens ou cenas possam
influenciar negativamente os jovens e motivá-los para comportamentos de risco,
nomeadamente o consumo de drogas.

