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 Secundária Jorge Peixinho - Montijo
Círculo: Setúbal
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

“Drogas” são definidas como todas as substâncias naturais ou não naturais, que modificam
as funções normais de um organismo.
A maioria das drogas são produzidas a partir de plantas (drogas naturais) como a nicotina ou
até mesmo a cafeína. Outras são produzidas em laboratório (drogas sintéticas) como o LSD
ou as anfetaminas.
As pessoas que são dependentes de droga, são denominados de toxicodependentes, sendo
que todos os que tentam abandonar o vício de consumir, podem sofrer o Síndrome de
Abstinência, ou seja, o organismo manifesta-se à ausência de droga.
As drogas podem ser divididas em dois grupos consoante o seu uso:
•
Drogas lícitas - são utilizadas em medicamentos e são por isso drogas legais;
•
Drogas ilícitas - são consumidas com outras finalidades sendo proibida a sua venda
em quase todo o mundo.
Porém, as drogas ilícitas circulam pela população através do narcotráfico ou tráfico de
drogas, atingindo a população mais jovem.
Mas, nem todas as drogas podem ser reconhecidas podendo ser indolores ou solúveis. Os
cigarros e as bebidas alcoólicas são também consideradas drogas devido a causarem
dependência e efeitos negativos no organismo humano.
Considerando todo o aumento do consumo de drogas, particularmente por parte de
jovens/estudantes, procurámos arranjar soluções para prevenir e diminuir prejuízos
humanos.
Com uma perspetiva para um mundo melhor, uma sociedade saudável e uma cidadania
consciente, propomos as seguintes medidas, no sentido de zelarmos pelo nosso futuro.

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

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.

1.
Vigilância policial permanente e obrigatória à entrada das escolas e na sua proximidade de
modo a evitar a venda de drogas entre jovens.

2. Proibição de fumar e consumir qualquer tipo de substâncias em todos os espaços
públicos.

3. Obrigatoriedade de solicitação do cartão de cidadão/B.I. para a venda de tabaco e
bebidas alcoólicas a menores de 18 anos e pesadas multas para os infratores.

