Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Colégio de Quiaios
Circulo: Coimbra
Sessão: Distrital

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

O mundo atual vive uma profunda crise de valores éticos e morais, o que desencadeia cada
vez mais o proliferar das dependências. Não obstante, os jovens ao participarem ativamente
em debates como este, propõem-se contrariar esta realidade:

1 – Reforçar a criação equipas de apoio psicológico nos bairros mais problemáticos.
Por um lado, estas equipas servirão de apoio aos consumidores de drogas ou quaisquer
outras dependências, mas também às pessoas que vivem nesses bairros (muitas vezes
menores) com o objetivo de esclarecer os malefícios das dependências e as consequências
que daí advém no futuro. Por outro lado, ao criarmos um reforço de equipas de apoio
psicológico, estamos também a criar novos postos de trabalho, o que ajudará também a
desenvolver o país (diminuição do desemprego).

2 - Aumentar o policiamento nas escolas e lugares públicos de forma a dissuadir o consumo
e tráfico.
Esta medida é muito importante porque o tráfico é mais praticado nos lugares públicos e
escolas. Se o policiamento for forte, então o tráfico diminuirá. Se o tráfico diminuir, o
consumo acabará por ficar menos frequente. Vigiar locais públicos, referem-se às praças, ruas
e praias sobretudo. Se houver patrulhas a vigiar alguns locais, isso desencorajará tanto o
tráfico como o consumo porque ninguém quer correr o risco de ser visto por um polícia a
fazer tráfico e/ou a comprar coisas ilícitas.As patrulhas deveriam ser membros de um grupo
especializado no assunto e as rondas deveriam ser feitas nas alturas do dia mais propícias ao
tráfico, tanto na praia como noutros locais. Deveria haver uma patrulha designada para cada
escola e revistar os alunos à entrada e saída da escola.
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3. Visita a centros de recuperação de toxicodependentes para conhecer situações reais.
Nas escolas seria importante que fossem promovidas visitas de estudo a centros de
recuperação de toxicodependentes, de forma a que houvesse um contacto real com pessoas
que já estiveram dependentes de drogas ou de qualquer outra dependência. Ouvir os seus
testemunhos, as suas vivências, de forma a que as pessoas, reflitam, desde muito cedo sobre
as consequências das dependências, no seu futuro.

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

1. – Criar equipas de apoio psicológico e levá-las aos bairros mais problemáticos.

2. Aumentar o policiamento nas escolas e lugares públicos de forma a dissuadir o consumo e
tráfico.

3. Visita a centros de recuperação de toxicodependentes para conhecer situações reais.

