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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
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Identificação da Escola:Colégio Nossa Senhora de Lourdes
Círculo: Porto
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

O Colégio Nossa Senhora de Lourdes, reunido na sua sessão escolar, entendeu que,
atendendo ao tema proposto pela Assembleia da Republica para o programa Parlamento dos
jovens deste ano, as propostas deveriam incidir sobre o aumento das restrições aos
fumadores , no sentido de proteger ainda mais os fumadores passivos e a qualidade do ar nos
espaços fechados e na necessidade certificar os vendedores de tabaco e aumentar a rede de
clinicas de reabilitação. Deste modo, a criação de três medidas bastante diferentes procura
apresentar uma maior abrangência e abarcar diversos aspetos deste tema que engloba
muitos e variados tópicos.

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

1. Proibir o fumo dentro das discotescas e bares (recintos de diversão noturna) ou tornar
obrigatória a existência de de zonas de fumadores, devidamente separadas dos não
fumadores.

2. Criar legislação no sentido de certificar os vendedores de tabaco e reforçar a fiscalização
dos locais de venda no sentido de impedir a venda a menores. Simultaneamente, tornar
obrigatória a apresentação do BI/Cartão de cidadão na compra de tabaco;
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3. Aumentar o número de clinicas de reabilitação, criando uma rede pública de cuidados de
reabilitação, a preços acessiveis.

