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 Básica Manuel Ferreira Patrício
Círculo: Évora
Sessão:Distrital de Évora

Projeto de Recomendação:

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

O tema das Drogas é muito abrangente e polémico. Quando se fala em drogas, a maioria das
pessoas pensa imediatamente em substâncias, como por exemplo, cannabis, cocaína,
medicamentos e outros e, embora elas sejam a causa de muitas dependências, também
existem comportamentos, como o jogo, ou mais recentemente a internet, que conduzem
igualmente à dependência.
Em Portugal as chamadas drogas lícitas, álcool e tabaco, são as que provocam maior número
de mortos, pelo que importa encontrar soluções que evitem o seu consumo precoce. Quanto
às substâncias consideradas ílicitas ou ilegais, sabemos que o seu consumo tem vindo a
aumentar e que o aparecimento de novas drogas é um dos grandes problemas da sociedade
atual. No que concerne às dependências relacionadas com as novas tecnologias existem já
muitos casos preocupantes relacionadas com a sua utilização excessiva, como é o caso de
jogos de computadores, utilização da internet ou a dependência do telemóvel (nomofobia).
Seja qual for a dependência, ela torna o indivíduo numa pessoa doente, cujo o único objetivo
é a sua satisfação afastando-o das relações interpessoais com a família e os amigos. A
dependência conduz inevitavelmente ao isolamento e frequentemente à morte.
Por tudo o que foi dito as drogas são um problema incontornável da sociedade atual pelo que
importa combate-las, quer ao nível do tráfico quer ao nível do consumo de substâncias. As
medidas que se propõem resultam da reflexão entre professores, alunos e alguns técnicos
convidados no sentido de evitar e enfrentar as drogas.

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

1. Reforço da vigilância nas fronteiras Terrestre (zonas mais isoladas), Marítima e Aérea, mas
também uma maior vigilância na internet e nas compras on line.
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2. Reforçar a Prevenção nas Escolas, no que diz respeito às Drogas, com atividades diversas.

3. Reforço de técnicos especializados no apoio e acomapnhamento às pessoas com
dependência e suas famílias.

