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 SECUNDÁRIA DE BARCELOS
Círculo: Braga
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

O problema das drogas surge de novo na “ordem de trabalhos” diária nas nossas escolas,
nas nossas casas e nos meios de comunicação social, como uma questão “ em crescendo
“na nossa sociedade, infelizmente pelos piores motivos. Nós, como jovens informados
estamos atentos a essa realidade, refletimos sobre ela e achamos que também podemos e
devemos dar o nosso contributo, no sentido de combater esse flagelo bem presente. Assim,
aproveitando o tema deste ano, resolvemos abordá-lo em duas perspetivas, que se
complementam – A prevenção e o Tratamento das dependências. Pretendemos com isso,
consciencializar as crianças e adolescentes do que realmente são as drogas, das
consequências que têm na vida das pessoas, tornando mais fácil o trabalho da prevenção e
levando á diminuição do número de consumidores. Pretende-se que as crianças e
adolescentes adquiram uma maior consciência sobre os malefícios da droga e do álcool no
seu desenvolvimento, porque são grupos etários mais influenciáveis e onde se têm
registado um maior aumento do consumo destas substâncias ilícitas e outras. Pretendemos
sobretudo trabalhar com campanhas ao nível da imagem, porque achamos que têm maior
impacto e formam e informam melhor a população no geral, tal é o impacto da imagem na
sociedade em que vivemos. Atrevemo-nos a incluir aqui o álcool, porque o consideramos
também uma droga e é largamente consumido pelos jovens também, desde tenra idade.
Por último, também consideramos que ao nível do “enfrentar a dependência”, há ainda
muito trabalho a fazer na nossa sociedade e se calhar, nem sempre se têm tomado as
opções corretas, nem as mais dignas e rentáveis para a nossa sociedade. Neste campo,
preocupa-nos a maneira como se reabilitam as pessoas que sofrem este tipo de
dependências, que oportunidades têm de facto para voltar a construir a sua vida e como
são reintegradas socialmente e profissionalmente. Mais do que o tratamento da
dependência física em si, estamos a falar do período pós-tratamento e das condições que as
pessoas precisam de ter para se tornarem membros úteis e produtivos da sociedade.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Criação de jogos lúdicos e educativos (interativos e multimédia) que abordem os perigos do
álcool, tabaco e outras drogas e que os alunos os possam manipular durante o seu percurso
estudantil.

2. Campanhas publicitárias mais chocantes e fortes, utilizando os media, com imagens reais
sobre os efeitos e consequências do uso e dependência dessas drogas.

3. Todos os centros de tratamento dessas dependências, devem garantir uma reintegração
profissional dessas pessoas de maneira a que se sintam reintegradas na sociedade e se
tornem úteis e produtivas.

