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:EB 2,3 de Freixo de Espada à Cinta
Círculo: Bragança
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

Criação de centros de reabilitação de pessoas vítimas de toxicodependência, pois em certas
zonas não existem centros de reabilitação, daí a necessidade de se criarem estes centros para
recuperar os cidadãos que consomem drogas e que queiram sair delas.
Proposta de criação de uma lei que dê poderes às CPCJ (Comissões de Proteção de Crianças e
Jovens) para retirar da família as crianças filhas de pais dependentes de drogas que não
tenham aceitado nenhum tratamento ou recuperação.
Regulamentação da autorização de consumo, assistido e limitado, de haxixe e de canábis,
para diminuir o consumo ilegal, aumentar o controlo sobre estas drogas, e afastar este
fornecimento das redes de tráfico.

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

1.
Criação de centros de reabilitação de pessoas vítimas de toxicodependência

2.
Proposta de criação de uma lei que dê poderes às CPCJ (Comissões de Proteção de Crianças e
Jovens) para retirar da família as crianças filhas de pais dependentes 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.

3.
Regulamentação da autorização de consumo, assistido e limitado de certas drogas.

