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 de Lamaçães
Círculo: Braga
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A droga, nas suas diferentes formas e espécies, é um flagelo dos tempos modernos e,
infelizmente tem penetrado cada vez mais na população jovem; transpõe os portões das
escolas e prende nas suas garras jovens de tenra idade. Os seus efeitos são por demais
conhecidos e não vale a pena enunciá-los. Porém, é importante salientar que a sociedade e as
suas instituições nem sempre fazem tudo para evitar esta tragédia.
Sabendo-se que muitas vezes o caminho que leva à droga começa no tabaco e que este,
apesar das leis existentes, é vendido indiscriminadamente a menores de idade, algumas
medidas simples poderiam ser tomadas. Assim propomos as seguintes medidas:

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

1. A venda do tabaco só pode ser possível mediante a apresentação do Cartão de Cidadão ou
Bilhete de Identidade. Quem não tem a idade regulamentar não poderá consumir este
produto.

2. À luz da lei do mecenato, serão difundidos diária e periodicamente spots televisivos e
radiofónicos, em horário nobre, a alertar para os malefícios das drogas.
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3. Sob a égide do Ministério da Saúde, haverá um reforço da utilização dos media para
divulgação/campanhas de sensibilização, através da imprensa escrita, nas paragens dos
autocarros, nos outdoor, nos autocarros sobre os cuidados a ter para não cair nas malhas da
droga.

