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:Colégio Campo de Flores
Círculo: Setúbal
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Os jovens são, naturalmente, curiosos. Sendo o uso das substâncias ilícitas uma realidade
nesta faixa etária, tão precoce na vida destes indivíduos, consideramos que a prevenção será
o caminho na minimização deste problema. O consumo de drogas conduz a uma menor
capacidade de participação na vida ativa e na vertente social, representando um encargo
social e económico, a médio e longo prazo, com a aplicação de medicamentos e sistemas de
reabilitação.
O facto de se comercializarem substâncias antes de serem analisadas e aprovadas legalmente,
em locais de fácil acesso aos jovens, aliado a uma fiscalização deficiente a estes
estabelecimentos, constitui-se como um promotor do consumo, sendo um contrassenso
numa política de diminuição do uso destas substâncias.
Neste sentido consideramos que a forma mais eficaz de lidar com este problema social passa
por medidas preventivas, tanto na legislação como na orientação e sensibilização dos jovens.
Estas medidas deverão ser fruto da interação de várias instituições, funcionando em rede:
governo, escolas, instituições sociais, associações de bairro, etc.
Por tudo isto, passamos a apresentar as propostas que, na nossa escola, mais votos
recolheram:

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

1. Promover protocolos entre o Governo e as Instituições/ associações de solidariedade/de
bairro, em rede com as Escolas, por forma a proporcionar aos jovens a prática de atividades
lúdico-pedagógicas, que de outra forma não seria possível;
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2. Sensibilizar precocemente os jovens, recorrendo a profissionais de saúde e extoxicodependentes, solicitando o testemunho destes sobre o percurso realizado durante a
dependência e a desintoxicação;

3. Alterar a legislação relativamente à comercialização de produtos químicos, nas smartshops,
não permitindo a sua venda antes da análise química e aprovação dessas substâncias, com a
devida fiscalização para cumprimento da lei.

