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 Frei António Chagas - Vidigueira
Círculo: Beja
Sessão:21 de janeiro de 2014

Projeto de Recomendação:

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

O tema das drogas é um tema atual que abrange todas as sociedades contemporâneas e que
traz consigo resultados negativos no ponto de vista social e económico.
Social porque desestrutura toda a sociedade e económico porque cria custos que os
governos têm que suportar na prevenção, no tratamento da toxicodependência e no combate
ao tráfico.
O consumo de drogas aumentou muitíssimo nas últimas décadas e as sociedades não
conseguiram encontrar meios eficazes para combater o consumo, a produção e a distribuição
de vários tipos de drogas.
A agravar este problema está o facto de os jovens, cada vez mais cedo, terem contacto com o mundo das drogas, o que em muitos casos acontece dentro da escola e nas suas
proximidades.
Neste contexto, é de fundamental importância a participação da escola no trabalho de
prevenção e identificação de potenciais consumidores. É nesse sentido que propomos a criação de equipas multidisciplinares que definirão um programa de ações e estratégias para a
prevenção das drogas.
Um consumidor é um potencial doente e um caso de saúde pública, dessa forma o
acesso a tratamento e desintoxicações deve ser uma preocupação do Estado que deve criar
as condições para que todos a elas tenham acesso.
Para além da prevenção, o Estado não pode esquecer a sua ação de carácter normativo e punitivo, dotando as autoridades policiais de meios mais eficazes para a detenção de
produtores e distribuidores de drogas e agravando mesmo as penas para esses delitos.

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

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.

1. Criação nas escolas de equipas multidisciplinares e heterogéneas (direção da escola, representantes de pais e encarregados de educação, escola segura, GNR, psicólogos, representantes da ação social), com capacidade para prevenir e identificar situações do consumo de
substâncias aditivas em meio escolar.

2. Aumento da rede de organismos públicos vocacionados para a desintoxicação e acompanhamento de toxicodependentes, permitindo um acesso igualitário a todos os que dela
necessitarem.

3. Dotar as autoridades de meios que lhes permitam maior capacidade de controlo e
detenção de produtores e distribuidores de drogas e agravar as punições para os traficantes.

