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 REBORDOSA
Círculo: PORTO
Sessão:DISTRITAL

Projeto de Recomendação:

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

Foi escolhida a 1ª e 2ª medida pelas seguintes razões:
- A maior parte dos casos de toxicodependência acontece na adolescência, por isso é
necessário promover campanhas para sensibilizar e alertar os mais jovens para os perigos das
"más" companhias", incluindo na escola, onde frequentemente tem origem estes problemas.
- A população em geral deve saber mais sobre as consequências que as drogas podem ter
nas suas vidas pessoais e profissionais. O vício da droga pode ser mortal e levar as pessoas a
cometer crimes que não querem, por exemplo roubar, para conseguirem pagar os custos que
a droga acarreta.
- A familia e a escola devem promover uma educação não apenas aberta ao diálogo, mas
também formar jovens autónomos e socialmente responsáveis.É uma forma de mantê-los
longe das drogas e de outros tipos de dependência.
Foi escolhida a 3ª medida pelas seguintes razões:
- Os centros de reabilitação têm como objectivo ajudar/apoiar a vida das pessoas depentes ou
que querem libertar-se das drogas, por isso, deverá haver mais e melhores centros pelo país.
- Conseguir o apoio do Estado para que o acompanhamento dos toxicodependentes seja
constante, mesmo após a sua reabilitação, pois a tentação é sempre grande!
- Promover a inserção social daqueles que, tendo consumido drogas e/ou estão a fazer a sua
reabilitação, procuram refazer a sua vida pessoal e profissional, tornando-se cidadãos ativos e
responsáveis.

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

1. Promover a nível nacional mais campanhas de sensibilização da população, direcionadas
para a população jovem e suas familías, para a prevenção do uso de drogas.

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. Aumentar as ofertas culturais e desportivas, bem como as oportunidades de trabalho de
voluntariado, que ocupem os jovens e promovam hábitos de vida saudável e socialmente
produtiva.

3. Criar mais centros de reabilitação pelo país e ampliar as alternativas de inserção social do
usuário ou dependente de drogas , promovendo programas que priorizem a sua educação e a
qualificação profissional.

