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 e Secundária de Sever do Vouga
Círculo: Aveiro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação :

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

Sendo em Portugal o consumo de drogas ilegais permitido, é muito difícil às autoridades
fazerem um verdadeiro combate a estas drogas, uma vez que muito raramente conseguem
apanhar os traficantes em flagrante delito.
Assim, entendemos que só as medidas que vão no sentido de proibir quer o consumo, quer o
tráfico, poderão irradicar mais eficazmente a presença de drogas no país.
Se realmente se quer acabar com as drogas em Portugal, é também pertinente acabar com
todo o tipo de drogas, quer elas sejam legais (estas vendidas em Smart Shops) ou ilegais, uma
vez que todas elas podem trazer os mesmos malefícios.

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

1. Para além de proibir o tráfico, proibir também o consumo de drogas.

2. Acabar com as Smart Shops, as chamadas lojas de venda legal de drogas, que podem
provocar as mesmas dependências que as drogas ilegais e os mesmos prejuízos para a saúde
pública.

3. Reforço da vigilância policial, principalmente em locais mais frequentados por jovens, como
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as imediações das escolas, bares, espetáculos, concertos musicais, etc., para combater o
tráfico e o consumo de drogas.

