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:
EB2,3/S Maria Isabel do Carmo Medeiros
Círculo: Açores
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

A droga é um problema, e o seu consumo na sociedade e particularmente entre os mais
jovens é uma realidade. Este problema ainda é pouco aceite e a ajuda e o apoio ainda são
relativamente reduzidos. Quem precisa e quer ajuda tende a não a procurar, muitas vezes
com vergonha de ser "julgado" pela família, colegas, e pela sociedade em geral. A própria
comunidade prefere fazer de conta que este problema não existe e "olhar para o lado",
sempre que se depara com alguma situação que envolva consumo de drogas. É mais fácil
aceitar que não é nada connosco, ou argumentar que são opções de cada um e o estado e o
contribuinte não tem de gastar dinheiro com quem toma estas opções. Em tempos de crise,
como atualmente, agrava-se este pensamento.
As nossas medidas visam primeiramente combater o preconceito, o que permitirá que mais
pessoas recorram a ajuda e a a sociedade no geral as possa ajudar e compreender.
Consideramos que é importante combater o problema de forma preventiva, mas também de
forma corretiva e sancionatória. Este tema é cada vez mais abordado na escola e nos meios
de comunicação social, mas apesar dos jovens estarem cada vez mais cientes dos efeitos e
dos problemas de determinadas substâncias, o consumo permanece, sendo uma grave
realidade em várias comunidades (até aceite como "normal" em alguns casos), daí que
consideramos que é fundamental combater-se este problema de uma forma mais rigorosa,
mais eficaz, não só junto dos jovens, mas dos seus pais/encarregados de educação e mesmo
da sociedade em geral.

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

1. Idade mínima de consumo de bebidas alcoólicas (sem exceções) aos 18 anos, acompanhado
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de multas severas para quem vender a menores ou quem, quando maior de idade, compre
para dar a menores, bem como a necessidade de um aumento da fiscalização.

2. Pais ou outros, que tenham ao seu cuidado menores de 18 anos, deverão proibir todo e
qualquer consumo de droga por estes, sob pena de serem responsabilizados com multas
e/ou perda de subsídios do estado (abono, RSI, etc) em função do tipo de droga.

3. Integrar o tema no currículo de uma ou várias disciplinas, sensibilizando os jovens para o
risco do consumo de drogas e para um estilo de vida saudável, atribuindo verbas para a
criação de clubes, que promovam alternativas para a ocupação dos seus tempos livres.

