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 Machico
Círculo: RAM
Sessão: Ensino Básico

Projeto de Recomendação:

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

O consumo de drogas e de outras substâncias dopantes continua a revelar-se um problema
muito grave e de difícil resolução, com implicações sociais e pesadas consequências
económicas. Considera-se que a prevenção é o caminho!
Vários estudos relacionados com a realidade portuguesa, revelam que uma maior
liberalização do consumo não será a medida mais eficaz. Neste sentido, apresentamos o
seguinte projeto de recomendação:

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

1. Tornar obrigatório que a compra de tabaco seja feita em máquinas ativadas mediante a
introdução do cartão de cidadão, com um limite máximo de compra diária de dois maços.

2. Melhorar a segurança na escola através da colocação de câmaras de vigilancia e de uma
maior operacionalização do programa "Escola Segura" em todas as escolas.

3. Maior fiscalização por parte dos serviços de segurança e consequente aumento de coimas
para os empresários dos estabelecimentos que facilitem a compra e consumo de bebidas
alcoólicas por menores.
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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.

