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 Prof. Mendes dos Remédios de Nisa.
Círculo: Portalegre
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

1.Com a entrada na União Europeia, temos a noção que não será possível a reativação das
fronteiras, mas poderá haver por parte das autoridades especializadas neste âmbito, maior
controlo e investigação para a deteção de substâncias ilícitas, nas fronteiras e descoberta de
rotas de tráfico das mesmas.
2. A utilização dos Meios de Comunicação (televisão, internet, rádio,…) para chamar a atenção
dos mais pequenos (incluindo os jovens) para começarem a mentalizar-se que não se devem
consumir as substâncias ilícitas. Devem ser feitas ,nas escolas, por parte de profissionais, um
maior número de palestras para alertar os jovens a não consumirem substâncias ilegais, ou
caso já consumirem, incentivá-los a deixar essas dependências.
. Nos Meios Sociais, solicitar a colaboração das figuras públicas (muitas delas são exemplos
para os mais jovens) para a realização de campanhas de sensibilização sobre dependências.
3. Abertura de mais Centros de Reabilitação e Centros Especializados de Apoio, em diversos
pontos do país, em vez de estarem concentrados apenas nos grandes centros urbanos, pois
não é só aí que os jovens e restante população, necessitam de apoio para largar esse vicio tão
grande como as drogas que mata anualmente cerca de 7000 jovens, na Europa.

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

1.
Controlo permanente, nas alfândegas/fronteiras com o intuito de fiscalizar a entrada
e saída de substâncias ilícitas, com Elementos de Segurança especializados.

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.
O Governo deve solicitar ajuda de figuras públicas para a realização de campanhas de
sensibilização nos vários meios de comunicação e promover mais palestras, nas escolas com
rastreios obrigatórios de deteção de substancias, envolvendo profissionais de saúde e
técnicos especializados .

3.
Abertura de mais centros especializados em Toxicodependências para auxílio na
Educação, prevenção e acompanhamento dos adolescentes e casos mais problemáticos

