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 de André de Resende
Círculo: Évora
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que na área de influência das escolas existem establecimentos que praticam a
venda de tabaco a jovens, queremos que seja dificultado o acesso a este produto, reduzindo
assim as possibilidades de consumo.
Tendo em conta que habitualmente continua a ser um assunto pouco abordado e que nem
todas as escolas possuem técnicos e equipamentos especializados necessarios para
sensibilizar e ajudar a comunidade escolar.

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

1. Delimitação de áreas junto às escolas do ensino básico e secundário, à semelhança do que
já acontece com as bebidas alcoólicas, onde é proibida a instalação de estabelecimentos com
venda de tabaco.

2. Instalação, em todos os agrupamentos de escolas, de uma unidade de intervenção em
comportamentos aditivos e dependências, dotado de pessoal técnico especialista, para
desenvolvimento de acções de prevenção das toxicodependências e acompanhamento dos
alunos que se encontram em fase de experimentação.
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