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:Agrupamento de escolas Sá de Miranda
Círculo: Braga
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Argumentos para fomentar a 1ºmedida:
Todos os jovens estudantes que estiverem sinalizados por consumirem drogas poderão ficar
sem o seu subsídio escolar, que lhes será retirado , ou poderão ser -lhe ainda propostos
trabalhos comunitários, tais como: ajuda aos toxicodependentes, conseguindo assim fazer
com que os jovens vejam com os seus olhos o que causa as drogas e aprender algo com isso.
Promover nas escolas que apresentarem mudança de atitudes e comportamentos e a
redução do consumo de substâncias bolsas de estudo. Assim, proporciona-se aos
adolescente mais oportunidades de continuar os estudos, ter gosto naquilo que fazem
(estudar) e lutar por um futuro melhor, conseguindo assim abstrair-se do mundo das drogas.
Haver uma maior vigilância e iluminação dos espaços exteriores das escolas, pois assim não
haverá oportunidade de atividades ilícitas por receio das denúncias e aposta-se na prevenção
e segurança dos jovens.
Argumentos para fomentar a 2ºmedida:
Fomentar nos adolescentes atividades de ocupação dos tempos livres que lhes provoquem
adrenalina (a adrenalina é uma hormona provocada pelas drogas). Mais publicidades alusivas
aos parques radicais, tendo em especial atenção proporcionar descontos aos adolescentes. A
todos os jovens que procurarem estas atividades potencia-se um afastamento do consumo
de drogas, pois já encontraram adrenalina nas atividades radicais, adrenalina essa que é
muito mais saudável sem qualquer perigo para a saúde.
Argumentos para fomentar a 3ºmedida:
Estipular um programa de tratamento eficaz e continuado, sujeito a supervisão, em regime
de pós-tratamento, para indivíduos condenados por crimes não-violentos, relacionados com
álcool e/ou outras drogas. Proporcionar maiores apoios financeiros àquelas instituições que
obtenham melhores resultados nos tratamentos. O sistema de tratamento público e privado
deverá ser revisto e avaliado, assim como, os respetivos apoios financeiros, tendo em conta,
os resultados a longo-termo, com vista a melhorar a qualidade do sistema no tratamento.
Distinguir as instituições que obtêm melhores resultados, as quais devem receber mais
apoios financeiros, das instituições que não obtêm resultados positivos que devem ser
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penalizadas ou não receberão quaisquer apoios.

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

1. Controlo/vigilância e iluminação das escolas e bairros sociais

2. Atividades promotoras para os jovens

3. Apoio a espaços de desintoxicação e estabelicimentos prisionais

