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: E. B. 2, 3 de Aver-o-Mar
Círculo: Porto
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Considerando o consumo do álcool, do tabaco e das drogas ilícitas como um flagelo social em
Portugal; considerando o número muito reduzido de campanhas e /ou de programas de
prevenção nos meios de comunicação social e nas escolas; considerando o valor muito
elevado dos impostos já existentes sobre o tabaco e o álcool, com resultados pouco
significativos na redução do seu consumo; considerando os dados estatísticos que indicam
que cerca de 90% do orçamento para evitar e enfrentar as drogas é utilizado no tratamento
dos dependentes, com poucos resultados na diminuição do seu consumo; considerando a
ineficácia das penas de prisão aplicadas aos traficantes de droga na prevenção e redução do
consumo, propomos as três medidas a seguir expostas.

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

1. Apoiar a criação e divulgação de Campanhas e Programas de Prevenção contra o tabaco, o
álcool e as drogas ilícitas nos meios de comunicação social e nas escolas do Ensino Básico e
Secundário para que as crianças e os jovens possam desenvolver as suas competências
pessoais e sociais, sobretudo a comunicação assertiva e o relacionamento interpessoal, para
aprenderem a dizer “- Não.” a tudo o que lhes é prejudicial.

2. Apoiar as Câmaras Municipais e/ou as Juntas de Freguesia e as escolas do Ensino Básico e
Secundário na promoção de atividades de desporto e de lazer para a ocupação dos tempos
livres das crianças e dos jovens como forma de prevenção do consumo do tabaco, do álcool e
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das drogas ilícitas.

3. Aumentar a vigilância das fronteiras portuguesas terrestres e marítimas com mais agentes
policiais e equipamentos mais modernos contra o tráfico de droga com o apoio financeiro da
União Europeia, uma vez que Portugal, na rede de tráfico de droga, é uma das principais
“portas de entrada” para a Europa.

