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:BÁSICA E SECUNDÁRIA PADRE MANUEL ÁLVARES
Círculo: MADEIRA
Sessão:BÁSICO

Projeto de Recomendação:

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

Considerando que muitos jovens e adultos desconhecem a existência da linha SOS DROGA 1414 - uma linha que funciona todos os dias no horário compreendido entre as 10 e 24 horas,
que, para além do atendimento telefónico funciona muitas vezes como um complemento ao
atendimento face a face, ou seja, assume-se também como uma vertente social, e que
permite uma maior articulação com os recursos institucionais no que respeita à área das
toxicodependências. Tendo em conta que os países, como o nosso, procuram sempre um
melhor crescimento económico, e um crescimento sustentado, julgamos que não basta
investirem apenas nas infraestruturas e nos meios de comunicação social. É importante
assegurar uma sociedade em que o Estado assegure a regulação e fiscalização do seu País,
também em matéria de Saúde Pública, logo, o combate ao tráfico e consumo de
toxicodependências deve ser aprofundado. É urgente combater o flagelo da droga visto que
este vício que, em muitas situações, prejudica os cidadãos e as suas famílias. Cada vez mais,
os jovens têm acesso a novas substâncias, pelo que é importante apostar na formação e
informação, ou seja, trabalhar mais na prevenção primária. Os deputados eleitos da Escola
Básica e Secundária Padre Manuel Álvares recomenda à AR, a adoção das seguintes medidas:

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

1. Divulgação da linha telefónica de interajuda SOS Drogas - 1414 (grátis), através das redes
sociais e cartazes.
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2. Aumentar a punição a traficantes e consumidores, sem exceção, em função da quantidade
de droga em gramas/doses e aumentar o valor das coimas aplicadas e/ou as quantidades das
substâncias apreendidas, alterando a alínea c) do artigo primeiro da Portaria nº. 94/96, de 26
de março, reduzindo de 10 para 5 dias, o limite para a aplicação da coima/contra-ordenação.

3. Aumentar as campanhas de sensibilização sobre as consequências físicas e psicológicas das
drogas, fornecendo mais informações aos jovens e apostando na prevenção.

