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 Dr. Horácio Bento Bento de Gouveia
Círculo: RAM
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que:
- a toxicodependência é um problema real com efeitos devastadores a nível social e
económico;
- a toxicodependência é uma doença que pode e deve ser tratada;
- é uma utopia acreditar que este é um problema que se resolve apenas com campanhas de
sensibilização e prevenção;
recomendamos que para evitar e enfrentar as drogas , se tomem não só medidas de
sensibilização e consciencialização dos seus efeitos psicossomáticos, das suas dramáticas
consequências sociais e dos onerosos custos de tratamento; mas, também, medidas que
facilitem a democratização e descentralização dos mesmos e, ainda, medidas dissuasoras
como as contraordenações que inibam possíveis consumidores.

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

1. Implementar um modelo realista de prevenção da toxicodependência nas escolas que
alargue ao 1º Ciclo o programa de sensibilização quanto aos efeitos e problemas dela
derivados.

2. Alargar e tornar mais eficaz a ação do Estado através de uma descentralização dos Centros
de tratamento que privilegiam os meios psicológicos e psiquiátricos a par da utilização das
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drogas de substituição.

3. Sancionar, em qualquer circunstância, aquele que for apanhado na posse de
estupefacientes numa quantidade equivalente à média para dez dias de consumo:
- proibindo de tirar a carta de condução aqueles que ainda não a possuam;
- inibindo de conduzir aqueles que já a a têm;
- impondo um tratamento de reabilitação aos reincidentes.

