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 Básica 2,3 nº 2 de Elvas
Círculo: Portalegre
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

O Mundo actual gera condições que conduzem à toxicodependência, esta situação
deixa marcas que arrasam familias, destruindo vidas, sonhos e esperanças e empurram
milhares de pessoas para um grande sofrimento. Muitos passam a viver na sua dependência
e a entrar em esquemas maquiavélicos, em teias complicadas de onde não conseguem sair,
muitos jovens são arrastados nesta corrente e acabam por fazer coisas diabólicas que nunca
imaginaram, chegando mesmo a praticar o crime ou a encontrar a morte.
Até aos dias de hoje este enorme flagelo tem vindo a aumentar sem encontrar
solução, cabe-nos a todos cidadãos, jovens e adultos estar despertos e lutar para prevenir,
lutar para acabar com este problema, sendo uma referência e olhando de forma atenta para o
que se passa à nossa volta. As medidas que indicamos de seguida tem como missão evitar que
os jovens se afastem do flagelo que constitui a toxicodependência e não percam nunca a sua
liberdade, nem cortem com os verdadeiros valores da vida.
No contexto da prevenção da toxicodepedência, a primeira medida justifica-se para
informar os jovens para os perigos decorrentes do consumo de estupefacientes, pensamos
que os jovens não estão suficientemente esclarecidos sobre o tema, constituindo eles o alvo
preferencial do flagelo. A segunda medida encontra a sua justificação no facto de
considerarmos que sem o devido apoio e vigilância não é possivel iniciar um verdadeiro
combate à toxicodepedência e a terceira medida surge como uma das soluções, por
acreditarmos que a tendência para a desagregação dos núcleos familiares, pode colocar os
jovens numa situação de risco que os conduza à toxicodependência.

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

1. Acções de sensibilização dirigidas aos jovens sobre os efeitos e consequências das drogas.
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2. Apoio e vigilância de jovens com dependência ou em risco social.

3. Valorizar e apoiar as familias no sentido de evitar a sua desagregação e a criação de
situações de risco para os jovens .

