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:Agrupamento de Escolas nº1 de Ponte de Sor - ESPS
Círculo: Portalegre
Sessão:Distrital

Projeto de Recomendação:

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

O consumo de droga e outras substâncias psicoativas, tem sido um dos grandes problemas
com que a sociedade portuguesa se tem debatido mais seriamente, pelo menos há cerca de
três décadas. Apesar dos esforços dos governos e das iniciativas das escolas e outras
instituições, tem-se vindo a verificar um aumento do consumo destas substâncias. Cabe assim
às escolas, pais, autoridades e outras instituições, continuar a desenvolver esforços para que
os efeitos negativos desta calamidade possam vir a afetar cada vez menos jovens. Evitar o
problema, passa por manter bem informados os jovens, pais e educadores. As escolas, em
estrita colaboração com as autoridades municipais e Centros de Saúde, deverão desenvolver
ações de esclarecimento que alertem para os perigos do consumo de estupefacientes e das
consequências nefastas que daí poderão advir.
Lidar com a toxicodependência, é acompanhar e auxiliar aqueles que, por qualquer razão se
envolveram com o mundo da droga e que, muitas vezes, não têm forças para, sozinhos,
conseguirem sair dela. Para além do tratamento que as clínicas de recuperação e
desintoxicação oferecem, pais, amigos, colegas, escolas, instituições religiosas e culturais
deverão dar as mãos e criar atividades que possam envolver e ajudar estes
toxicodependentes a libertar-se desta dependência, fazendo-os sentir-se úteis à comunidade
e, como tal, ajudando-os a encontrar um caminho que lhes possibilite assegurar um futuro e
uma carreira profissional.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Propomos a realização de campanhas e sessões nas escolas para sensibilizar os alunos, pais
e professores sobre os perigos das drogas, da sua dependência e das consequências que
podem advir para as famílias dos toxicodependentes. Neste sentido, defendemos uma ligação
e um trabalho cada vez mais intenso entre as Escolas, Autoridades Municipais, Centros de
Saúde e GNR para que disponibilizem técnicos especialistas que, através de Ações nas Escolas,
alertem os jovens sobre os perigos do consumo das drogas e elucidem os pais, professores e
educadores sobre a forma como deverão lidar com a toxicodependência ou com a sua
prevenção. A par disto, consideramos importante a criação de uma disciplina específica,
lecionada por especialistas nestas matérias (por exemplo a extinta Formação Cívica) que se
dedique à abordagem deste e outros problemas a fim de proporcionar um melhor
esclarecimento aos jovens. Nestas aulas, deveriam estar previstas visitas a centros de
recuperação de toxicodependentes, onde os jovens tivessem oportunidade de contatar de
perto com esta realidade (dialogar com os mesmos para melhor se aperceberem dos perigos
que o consumo de drogas poderá causar) e a promoção de atividades que ocupem e
envolvam os jovens fora das horas letivas (teatro, dança, desporto, auxílio aos idosos nomeadamente os que se encontram sós - bem como aos idosos residentes em instituições,
proporcionando a troca de experiências e aprendizagem de vivências com pessoas mais
idosas que poderão dar lições de vida).

2. . Consideramos que os governos deveriam aumentar a fiscalização nos aeroportos, portos
navais, fronteiras, certos bairros sociais, nomeadamente os de habitação precária, onde a
droga é comercializada e consumida em larga escala, para evitar o seu contrabando. Os
governos também deveriam conceder maior poder de ação às autoridades e meios mais
eficazes para fiscalizar e combater os grandes traficantes.

3. Defendemos que para além de se continuar a apostar nas clínicas de recuperação e
desintoxicação, assim como a criação de outras instituições de apoio aos toxicodependentes,
se deve intensificar as atividades que os envolvam e os ocupem como por exemplo atividades
lúdicas, desportivas, culturais e de apoio social à comunidade. Estas atividades deveriam ser
promovidas pelas autoridades municipais, GNR, paróquias e instituições culturais (teatros,
grupos de dança, lares…) que possam envolver esses pacientes, façam sentir que eles são
úteis e imprescindíveis à sociedade e, ao mesmo tempo, os apoiem e ajudem a libertar-se da
sua dependência.
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