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participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
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espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Agrupamento de Escolas Padre José Augusto da Fonseca
Círculo: Guarda
Sessão:Ensino Básico

Projeto de Recomendação:

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

A investigação científica demonstra que a experimentação de substâncias psicoativas, legais
ou ilegais, é cada vez mais precoce, bem como o seu consumo, factos que agravam a
ocorrência de dependência e a dificuldade acrescida de a ultrapassar.
A saúde pública fica, assim, em causa, pelo que se torna obrigatória a aposta na prevenção.
De acordo com os inquéritos aplicados à população escolar do Ensino Básico e Secundário,
nos últimos anos, as percentagens de experimentação e de consumo de bebidas alcoólicas e
de tabaco aumentaram, bem como as de cannabis, mas esta em menor grau. Globalmente, a
taxa de consumo de drogas situa-se nos 6%, parece baixa, mas corresponde,
aproximadamente, a 23 000 alunos! No Ensino superior, os comportamentos de risco
agravam-se significativamente. O que se pode fazer por eles? A legislação relativa às drogas
implica uma taxa de eficácia elevada? Sim, mas uma pessoa, duas pessoas… milhares… são
seres humanos que exigem respostas da sociedade. Pode, então, concluir-se que a prevenção
deve iniciar-se cada vez mais cedo e assumir um caráter contínuo e sistemático, apostando-se
mais na dinamização de atividades de lazer que formem cidadãos responsáveis, saudáveis e
empreendedores, sendo, assim, necessário complementar as funções dos estabelecimentos
de ensino (cujo currículo já inclui a Educação para a Saúde) e da família com a ação das
instituições locais que permitam desenvolver conhecimentos e capacidades e dissuadir o
consumo de drogas.
Os dados estatísticos relativos à população escolar são públicos: No Ensino Básico e
Secundário, 37% de situações embriaguez (90.000 alunos), mais de 1/3 fumou (cerca de
87.500 alunos ) e 28% (62.500 alunos) experimentou cannabis! No Ensino Universitário, 83%
dos universitários fuma, 82,4% bebe quatro a cinco bebidas alcoólicas por dia, 40% já
consumiram drogas ilícitas e 70,4% usa smarth drugs. Onde? Como? Quem forneceu? Temos
de encontrar respostas para estas perguntas e atuar, uma das ações poderá ser reforço das
forças policiais, visíveis ou não, nos locais frequentados pelos jovens, há por isso que reforçar
os meios humanos e materiais, por forma a garantir o cumprimento da legislação e punir os
infratores. Além disso, um terço dos alunos do 3º Ciclo têm a perceção de que a presença
visível das forças policiais nunca se verifica ou ocorre raramente. De facto, a taxa de
apreensão de droga aumentou, mas continua a traficar-se e a consumir-se em Portugal.
Holanda, Paquistão, Brasil, Bolívia e Marrocos são alguns dos países de onde provêm as
substâncias psicoativas ilegais, é, por isso, prioritário reforçar a vigilância das fronteiras,
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principalmente na União Europeia, onde há livre circulação de pessoas e bens, bem como da
zona costeira. Assim, não haveria tanto consumo no nosso país nem o mesmo seria um ponto
de trânsito no tráfico internacional, dada sua localização geográfica.
Ao nível da redução dos danos, alguns poderiam afirmar: os toxicodependentes tratados são
aconselhados relativamente à procura de emprego e têm oportunidade de um trabalho diário
pago, sem vínculo contratual. Estatisticamente, se 83% conseguem alta clínica de
internamento e são encaminhados para Unidades Especializadas do IDT, se 59% são
desempregados e 44% estão a cargo de familiares, porque motivos os empresários
dificilmente admitem toxicodependentes? A discriminação e a taxa de reincidência poderão
ser algumas das razões. No entanto, o Estado e a sociedade têm a obrigação de promover
valores e se uma das formas for a concessão de benefícios fiscais, pode concluir-se que este
meio justifica o fim. Não pode, porém, esquecer-se a manutenção de um programa de
acompanhamento, monitorização e avaliação por parte de equipas técnicas, por forma a
garantir Integração social e um trabalho, bem como a reincidência na adoção dos
comportamentos problemáticos.
Há interesse internacional em conhecer o modelo português da luta contra a droga e a
toxicodependência, reconhecendo-se o caminho inovador, eficaz e adequado para fazer face
a este problema, importa, no entanto, aperfeiçoar as estratégias adotadas, porque cada
pessoa é um ser humano, com direitos e deveres que a sociedade tem a obrigação de garantir
e fazer cumprir, respetivamente.
Prevenir, dissuadir, minimizar o consumo de drogas, reduzir a sua disponibilidade,
desenvolver a colaboração e a cooperação e aumentar a qualidade dos serviços prestados
são, na nossa opinião, os principais objetivos da nossa intervenção.

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

1. Ao nível local, as instituições públicas e privadas devem associar-se para promover
atividades recreativas (desportivas e culturais) que ocupem os jovens durante os tempos
livres, centrando-se na comunidade e estabelecendo-se protocolos que assegurem a inclusão
dos mais desfavorecidos ou que se apresentem em situação de risco.

2. Reforço da vigilância das forças policiais nas escolas, nos espaços envolventes, nos locais de
diversão noturna e nas fronteiras.

3. Atribuição de benefícios fiscais às empresas que admitam toxicodependentes, em
articulação com as instituições de tratamento e apoio, por forma a fomentar uma integração
social e laboral efetiva.
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