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: Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital
Círculo: Coimbra
Sessão: Escolar de 22.01.2014

Projeto de Recomendação:

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

Sendo os jovens os pilares da futura sociedade, a educação e a informação devem estar
constantemente presentes nas suas vidas. Cremos, portanto, que se deveria apostar mais
insistentemente em campanhas que informem os mais jovens sobre as consequências do
consumo de drogas, como, por exemplo, os graves perigos para a saúde, a degradação
humana e a desorganização pessoal e familiar que provocam. Também pensamos que as
autarquias locais deveriam ter uma postura mais proativa no planeamento de atividades
dissuasoras, com recursos a casos concretos, do consumo de drogas.
Uma publicidade dissuasora e leis que sejam mais restritivas devem estender-se não apenas
às drogas tradicionais ou químicas, mas também ao consumo de tabaco (como hoje já
acontece) e de álcool, que é hoje uma das drogas mais consumidas pelos jovens, mas que,
lamentavelmente, beneficia de uma relativa tolerância da sociedade. É preciso ter a coragem
de dizer que o álcool também mata, sobretudo nas bebidas destiladas, que são hoje
consumidas desregradamente pelos jovens em festas e nas suas saídas noturnas.

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

1. Decretar leis mais restritivas sobre a questão das drogas e criar condições para a sua
aplicação, através da organização de ações formativas mais sistemáticas e criativas (nas
escolas e fora delas, por exemplo nos media) capazes de dissuadir os jovens do consumo de
drogas, tabaco e álcool.
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2. Promover iniciativas (encontros com ex-toxicodependentes e outros) de prevenção
primária dentro e fora da escola, principalmente nos meios frequentados por adolescentes e
jovens.

3. Aumentar a frequência das campanhas de sensibilização e prevenção entre os mais jovens,
alertando-os para os perigos das drogas.

