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Identificação da Escola:Agrupamento Escolas Nº2-Escola Secundária c/3ºCiclo Serpa
Círculo: Beja
Sessão:20 janeiro 2014

Projeto de Recomendação:

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

Diariamente somos confrontados com notícias que relatam situações de consumo de
drogas/substâncias pelos jovens e cujos danos para a saúde são tremendos.
Os serviços de saúde têm registado um aumento de episódios de urgência bem como
consultas e acompanhamento de jovens com problemas associados ao consumo de drogas.
Os profissionais da educação, da saúde e agentes da autoridade têm vindo a revelar
publicamente uma grande preocupação com o aumento do consumo de drogas por parte dos
jovens, nomeadamente substâncias desconhecidas e de fácil acesso.
Os Media têm organizado debates públicos, publicado reportagens e artigos que corroboram
o aumento do consumo de drogas, relacionando tal fato com a crescente criminalidade
violenta.
É urgente agir de forma a reduzir este problema pois está em causa não só a vida dos jovens
enquanto pessoas individuais, mas também está em causa o funcionamento saudável, seguro
e sorridente da sociedade portuguesa.

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

1. Proibir a abertura de lojas smartshop e regular a venda dos seus produtos noutras lojas-os
produtos que não constem da lista de substâncias autorizads e bem rotuladas não podem ser
vendidos, sendo a sua venda duramente penalizada.

2. Criar gabinetes de apoio nas escolas com técnicos especializados para implementar e
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dinamizar campanhas de sensibilização bem como prestar apoio a professores, alunos e suas
famílias com problemas relacionados com as drogas.

3. Criar campanhas de ação e sensibilização, envolvendo os Ministérios da Saúde, Educação e
Administração Interna (Segurança) com vista à efetiva informação dos jovens e demais
cidadãos, capazes de uma enorme visibilidade e impacto a nível nacional.

