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 Básica 2/3 Rainha Santa Isabel
Circulo: Leiria
Sessão: 17

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

Há cada vez mais jovens, e cada vez mais cedo, a contactar com o tabaco e o alcool. Por outro
lado, a percentagem de jovens portugueses já teve algum contacto e/ ou experiências com
drogras ilegais deve ser motivo de reflexão e de atuação.
Todos sabemos que o consumo de drogas provoca dependências, provoca a deterioração do
estado físico e psíquico dos indivíduos, pode levar à degradação do ambiente familiar e outras
vezes conduzir à marginalidade e criminalidade.
É fundamental serem implementadas medidas de modo a evitar e enfrentar as dependências!

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

1. Aumentar a formação e informação dos jovens nas escolas, adequando essa formação aos

níveis etários dos alunos; nas escolas fazerem-se debates/ sessões formativas sobre as
temáticas das drogas com a presença de toxicodependentes a partilhar as suas experiências.
Todos os anos nas escolas, em cada turma, deveria ser obrigatório fazer-se a abordagem da
temática das drogas. Promover a formação dos pais e encarregados de educação sobre a
temática das drogas e da forma como poderão educar e informar os seus filhos sobre estas
temáticas.

2. Nas escolas haver mais acompanhamento por parte de psicólogos para poderem fazer
acompanhamento dos alunos. Aumentar a segurança/ vigilância nas escolas. Maior apoio do

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.

estado para instituições de reabilitação de toxicodependentes.

3. Aumento do controle dos cidadãos através da apresentação do Cartão de Cidadão na
entrada de bares, discotecas e outros espaços de diversão, bem como na compra de tabaco e
álcool. Aumento dos impostos sobre os preços do tabaco e do álcool.

