Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
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espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola:Escola Básica Conde de Vilalva
Círculo: Évora
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Tendo consciência que o uso de drogas e a toxidependência é um problema complexo e de
difícil solução, estamos convencidos que só uma intervenção multidisciplinar e, também ela,
incluindo vários ambientes e profissionais de várias especialidades, sem esquecer o
voluntariado, poderá gerar resultados importantes e duradouros.
Proomos, pois, medidas que possam contribuir para a prevenção do consumo, que ajudem ao
tratamento dos consumidores e, que por fim, possam contribuir para a sua reinserção social,
familiar e profissional.

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

1. Criação de programas de tutoria e acompanhamento de jovens em risco.
A criação destes programas terá como objetivo agir de imediato, logo preventivamente, sobre
os primeiros sinais de dependência, bloqueando assim, a possibilidade de evolução do
problema. O programa aplicar-se-á ao nível das escolas e no âmbito das organizações que
apoiam jovens em risco. Esta medida colocará ao dispor dos jovens uma equipa formada por
psicólogos, professores e técnicos de serviço social, os quais acompanharão os jovens
envolvidos no programa.

2. Investir em atividades de tempos livres.
Nos bairros promover a formação de associações com diversas atividades (desportivas, por
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exemplo) e trabalhar no sentido de ensinar os jovens a dizer NÃO. Este fator é importante
para eles não cederem a chantagens, contribuindo para eles criarem independência.

3. Investir em equipas que podem ajudar os dependentes de substâncias aditivas e abertura
de mais centros estatais de apoio/tratamento de toxidependentes.
Esta medida permitirá prestar um apoio efetivo a todos os que necessitem de uma
intervenção médica especializada, sobretudo para aqueles que não possuem recursos
financeiros que lhes permitem internamento em Centros Particulares de reabilitação.
As equipas especializadas (médicos, psicólogos, nutricionistas, técnicos de serviço social)
devem estar disponíveis para ajudar os dependentes. Apoio psicológico e social, criação de
um gabinete, inserção no mercado de trabalho, apoio em caso de falta de habitação e
necessidade de sobrevivência.
Criação de terapias de grupo e centros de reabilitação

