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 Secundária de José Estêvão (agrupamento de escolas de J.E.)
Círculo: Aveiro
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Atualmente o consumo de drogas é um problema grave. Assistimos ao surgimento de novas
drogas, muitas delas produzidas em laboratórios, e que provocam efeitos secundários que
devastam o corpo humano.
De um modo geral, o consumo tem vindo a aumentar, especialmente entre os jovens, o que
origina um mau rendimento escolar, aumento da criminalidade e graves problemas de saúde.
Estes jovens encontram dificuldade em ingressar no mercado de trabalho e em adquirir
independência financeira e sucesso individual.
O aumento do consumo deve-se a problemas de relacionamento, a problemas familiares, de
autoestima enfraquecida, à curiosidade, à falta de informação, a informação distorcida, à
influência de amigos e à pressão social.
Por tudo isto, é importante combater o consumo, o mais cedo possível, evitando males
maiores.

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

1. Promover a criação de grupos de narcóticos anónimos nas escolas.

2. Criar casas para apoio a toxicodependentes, onde: se analisaria a questão das drogas e do
perigo do seu consumo; voluntários qualificados, ajudariam os utentes na luta contra a
toxicodependência e lhes prestariam acompanhamento psicológico e/ou psiquiátrico, a fim de
evitar o retorno à toxicodependência; professores qualificados permitiriam a finalização da
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escolaridade e a entrada no mercado de trabalho.

3. Promover a informação, através das redes sociais, de campanhas nas escolas, nos edifícios
públicos e nos meios de comunicação, permitindo a todas as pessoas, dos mais novos aos
mais velhos, estarem mais avisadas para os perigos que podem ocorrer se adotarem
comportamentos de risco.
Estas campanhas deverão ainda alertar para a importância da vigilância, em casa, nas escolas
e noutros locais.

