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Identificação da Escola: ESCOLA INTERNACIONAL DE TORRES VEDRAS
Circulo: LISBOA
Sessão: BÁSICO

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

A experimentação de drogas é cada vez mais precoce em crianças e jovens. Esta precocidade
é responsável por uma maior probabilidade de ocorrência de dependências, assim como de
consequências diretas ao nível da saúde, aprendizagem e desempenho profissional. O
principal objetivo não será penalizar ou sancionar comportamentos, mas sim encontrar
soluções que previnam o consumo de drogas.
Visando encontrar soluções para a resolução desta problemática, elaborámos as medidas
abaixo mencionadas.

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

1. Aumentar a idade mínima de venda de todas as bebidas alcoólicas, espirituosas e não

espirituosas, para os 18 anos de idade.

2. Introduzir desde o 5º ano de escolaridade, no Programa da disciplina de Formação Cívica,
como tema obrigatório "As Drogas". Este tema deverá ser trabalhado de forma progressiva
até ao fim do ensino básico.

3. Referenciar os jovens toxicodependentes que tenham frequentado programas de
reabilitação e proporcionar-lhes, de forma gratuita, acompanhamento psicológico. Este
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acompanhamento deverá realizar-se no mínimo durante, aproximadamente, 1 hora por
semana ou ajustado de acordo com a avaliação clínica.

