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:Colégio Santo André
Círculo: Lisboa
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

"Drogas - evitar e enfrentar as dependências" - Estamos perante uma realidade que apesar
de já não ser um assunto tabu, deve ser tida em conta nos meios familiares e escolares em
particular, como na sociedade em geral. Num inqueriro nacional realizado em 2011, em
meio escolar, direcionado a cerca de 330 000 alunos do 3.º ciclo, representativos de todas
as regiões do país, e que está público no sitio da internet do Instituto da Droga e
Toxicodependência é referido que, globalmente, os resultados mostram que, nos últimos 5
anos (à data das conclusões do referido inquerito), houve aumento das percentagens de
consumidores de bebidas alcoólicas, tanto ao nível da experimentação como dos consumos
recentes e atuais, acompanhado no entanto, pela estabilidade da prevalência da
embriaguez, referindo-se, também, que aumentaram as percentagens de consumidores de
tabaco e, em menor grau, as de cannabis, tendo-se mantido (com tendência para descida)
as prevalências das “outras drogas”. Perante esta realidade é fundamental e pertinente este
assunto estar na ordem do dia e que os nossos decisores implementem medidas drásticas
de sensibilização e de prevensão.

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

1. Realização de palestras direcionadas aos diversos ciclos e níveis de ensino, promovidas
por vários agentes, como por exemplo técnicos de saúde, ex-toxicodependentes, membros
de instituições ou organizações que lidem diariamente com o problema das drogas e das
dependências, de forma a proporcionar ações de sensibilização para este problema e
esclarecimentos de dúvidas que possam existir.
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2. Implementação de uma forte campanha de publicidade institucional, dirigida não só a
todos os adolescentes e jovens, bem como aos pais e professores, que, com dados
concretos da realidade nacional, quer sobre consumos, quer sobre consequências, possam
sensibilizar toda a opinião pública de que as drogas são um grave problema na sociedade e
que se torna urgente a sua erradicação.

3. Criação de uma página na internet onde constem depoimentos, inclusivamente de figuras
públicas; repostas pré estabelecidas a questões técnicas, por parte de diversos técnicos de
saúde; ligações às diversas instituições que diariamente lidam com casos de dependência;
videos ilustrativos que relatem situações reais de dependências; possibilidade de responder
a inquéritos anónimos de forma a proporcionar um conhecimento real e atual das
dependências no nosso país, principalmente na faixa etário escolar, entre outras
informações pertinentes.

