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
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Identificação da Escola: EB 2,3 Sophia de Mello Breyner
Círculo: Porto
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Com esta medida pretendemos alargar o debate de modo a que a sociedade civil nele possa
intervir e sair mais e melhor esclarecida. A gravidade da questão da droga exige esse
esclarecimento. Sendo nosso objetivo a liberalização das drogas leves, como último recurso
para a tomada de decisão, propomos a realização de um referendo a nível nacional. Com a
liberalização das drogas leves o consumo iria diminuir e com este a mortalidade e as doenças
relacionadas a estas. Assim, o tráfico destas iria diminuir até que eventualmente estagnasse e
com isto haveria uma diminuição do número de crimes associados ao tráfico de drogas. Os
toxicodependentes não iriam sentir tanto receio em entrar em clínicas de reabilitação e a sua
reintegração na sociedade seria mais fácil. Existiria também mais controlo quantitativo e
qualitativo e a droga seria pura, o que conduziria à diminuição das mortes por overdose.
Também pressuporia a elucidação para o consumo de drogas. A realidade demontra que as
políticas repressivas e proibicionistas (como o Brasil) já mostraram não produzir efeitos
práticos na resolução deste problema, por isso, sugerimos alterar esta tradicional política com
uma abordagem fundada na informação e na prevenção. Visto que a discriminalização foi um
caso bem sucedido no nosso país, acreditamos que esta medida teria iguais ou melhores
resultados do que os verificados anteriormente.
Este é outro passo bastante importante que precisa ser tomado. Não há uma boa distribuição
geográfica de centros de reabilitação, havendo demasiada concentração a sudoeste de
Portugal. Devia haver pelo menos uma clínica em cada região/distrito do país. Isto também
devia ser aplicado para as salas de chuto. Nestas infraestruturas poderiam consumir sobre a
supervisão médica, sendo uma forma de controlar e diminuir os riscos e, o seu consumo.
Sugerimos ainda, paralelamente, ajuda de autovalorização, autoestima e autoimagem com
reforço positivo através do apoio de psicólogos e equipes multidisciplinares para que os
jovens/adultos se sintam úteis para a sociedade e não recorram às drogas como meio de
colmatar os seus problemas.
Como todos sabemos, as dependências fazem parte das nossas vidas, e é importante
mantermo-nos informados sobre este assunto começando sobretudo pelos mais novos.O
consumo de qualquer tipo de dependência tem consequências. Alguns são apenas efeitos
secundários, outros podem mesmo tornar-se doenças, podendo levar à morte. Mas a maior
parte dos jovens não sabe o efeito que as drogas têm no corpo humano, que tipos de drogas
existem (legalizadas, liberalizadas, ilegais, leves, pesadas…). Daí propomos que este assunto
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faça parte dos programas escolares, transversal a diversas disciplinas, especialmente na
disciplina de ciências naturais no terceiro ano do 1º ciclo, no Domínio: Saúde do seu corpo,
Subdomínio: Identificar perigos do consumo de álcool, tabaco e outras drogas; no 6º ano,
Domínio: Agressões do meio e integridade do organismo, Subdomínio: Higiene e problemas
sociais e no 9º ano, Viver melhor na Terra, subdomínio: Sintetizar as estratégias de promoção
da saúde.

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

1. Propomos a realização de um referendo a nível nacional sobre a liberalização de drogas
leves.

2. Sugerimos alargar a rede dos centros de reabilitação e salas de chuto a todo o país.

3. Defendemos a integração nos programas escolares do ensino básico da temática das
drogas.

