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: Escola Básica 2. 3. de Maxial
Circulo: Lisboa
Sessão: Básico

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

Considerando:
1. Que ainda não existem estudos rigorosos quanto aos índices de consumo de droga em
meio escolar e noutros locais no nosso país, mas de acordo com algumas notícias veiculadas
pelos órgãos de comunicação social, as situações de dependência e consumos de drogas e
substâncias nocivas para a saúde, bem como comportamentos de risco com o uso exagerado
dos telemóveis, internet, jogos de computador, consumo de álcool e tabaco tem vindo a
aumentar;
2. A atual conjuntura económica desfavorável que o país atravessa, com repercussões diretas
no seio das famílias, receia-se que o consumo de drogas e outras dependências possa vir a
agudizar-se;
3. Que as escolas portuguesas, independentemente das regiões onde se inserem e do nível
socioeconómico da população escolar que as compõem devem ser alvo de medidas
adequadas e dotadas de recursos humanos e técnicos para a prevenção do fenómeno da
toxicodependência e outras dependências em meio escolar;
4. As dificuldades económicas da maioria das famílias portuguesas, muitos são os
Encarregados de Educação que além da sua jornada de trabalho ainda desenvolvem outro
tipo de tarefas, por turnos, o que inviabiliza o acompanhamento rigoroso da vida escolar dos
seus educandos, não só em casa, como também nas idas à escola, o que propicía a que muitos
jovens se sintam entregues à sua sorte ou mais desprotegidos.
Propõe-se que se criem condições para uma prevenção / erradicação do fenómeno da
toxicodependência e outras situações de dependência nas escolas e na sociedade em geral,
através da concretização das medidas anexas.

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.

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

1. Apostar na prevenção com um reforço de campanhas de controlo e informação através de

diversas iniciativas (campanhas publicitárias na rádio, tv e redes sociais, espetáculos, eventos
culturais e desportivos) e incluir esta temática da toxicodependência e outras dependências
(tabaco, álcool, jogos de computador, telemóvel e internet e suas consequências) nos
currículos escolares a fim de que haja mais informação desde o 1º ciclo até ao ensino
universitário , promovendo as boas práticas.

2. Desenvolver e intensificar ações de vigilância regular no espaço aéreo, marítimo e terrestre
bem como nos bairros mais problemáticos com delinquência e elevado número de traficantes
para inibir comportamentos de risco, promovendo a segurança de quantos ali moram e a
ajuda e integração das pessoas na sociedade.

3. Regulamentação legislativa para a redução da dosagem de substâncias nocivas e viciantes
no tabaco e café, por exemplo, visando uma diminuição do seu consumo com menos
encargos para o sistema nacional de saúde.

