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: Secundária Carlos Amarante
Círculo: Braga
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

- A prevenção deve continuar a ocupar um papel de destaque na luta contra as drogas,
assumindo a escola, mais uma vez, um lugar de relevo não só junto dos jovens mas também
junto dos pais e da comunidade educativa em geral. A realização de sessões, com a
participação de pessoal especializado, sobre o consumo de drogas e as suas dependências,
onde se possam implementar técnicas pedagógicas ou psicológicas direcionadas no sentido
de dotar os jovens da preparação e do conhecimento que os levem a evitar as drogas ou a
ultrapassar as suas dependências, deve ser obrigatório em qualquer plano de atividades de
uma escola. Essas sessões podem ter uma dimensão variada, conforme o levantamento das
necessidades efetuado, podendo direcionar-se a pequenos grupos, a grupos mais alargados
até mesmo a atendimentos individualizados se se achar mais conveniente.
Por outro lado a luta contra a droga e as suas dependências deve ser um esforço de toda a
sociedade, cabendo aqui um papel muito importante às figuras públicas com maior impacto
junto dos jovens como os desportistas, atores de televisão, cinema ou músicos. Pela
popularidade e reconhecimento alcançado, muitas destas pessoas deviam ter uma
intervenção mais frequente na sensibilização dos mais jovens sobre os malefícios das drogas e
das suas dependências.
Finalmente, considerado que o problema da droga é um problema mundial e não um
problema que apenas diga respeito a um ou outro país, assim torna-se necessário reforçar a
cooperação entre os governos no combate a este flagelo. Também as várias instituições
internacionais devem fazer do problema do tráfico de droga, uma prioriade mobilizando mais
recursos.

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. Implementação de técnicas pedagógicas ou psicológicas dirigidas a um indivíduo, a grupos
ou através da participação comunitária.

2. Criação de uma Associação, a nível nacional, envolvendo profissionais de áreas tão diversas
como o desporto, a música, o cinema ou a televisão e com grande impacto na sociedade, que
atuaria junto dos centros de recuperação de toxicodependentes.

3. Aumentar a eficácia de combate ao tráfico de droga, através de uma maior colaboração
entre os vários países.

