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 Dr. Carlos Pinto Ferreira, Junqueira, Vila do Conde
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

1.Acreditamos que a prevenção para o consumo e dependência das drogas tem maior eficácia
quando feita de forma precoce, em crianças e jovens em idade escolar. Por esta razão, vemos
a escola e o meio onde vivem como os locais prioritários adequados ao desenvolvimento de
atividades de sensibilização sobre o tema. Pretendemos com esta medida informar e
consciencializar a comunidade escolar, alunos, pais e encarregados de educação e público em
geral, sobre as drogas e seus efeitos no organismo. A rádio é um meio de comunicação
privilegiado para a divulgação de informação, a qualquer hora e a qualquer pessoa. Será este
mais um espaço de debate público rentabilizado na formação integral dos jovens. Serão
ouvidos técnicos com formação e experiência na área das dependências, que falarão sobre o
tema numa perspetiva de prevenção. Sem necessidade de revelar a identidade, será oportuna
a intervenção no debate de ex-toxicodependentes com o seu testemunho, no processo
doloroso e longo de reabilitação. Acreditamos poder ser crucial na consciencialização e
formação do ouvinte.
2.A ocupação dos tempos livres dos jovens é essencial para diminuir fatores de risco, como a
ausência de convívio familiar, dificuldade de diálogo com a família, problemas económicos,
dificuldades de integração social, falta de autoestima e desencaminhamento dos jovens.
Propomos implementar na escola uma maior diversidade de atividades desportivas e
artísticas, a partir de clubes multidisciplinares que possibilitem aos alunos ocuparem-se de
forma saudável, inclusive, fora do período de atividades escolares. Estas atividades serão
promovidas por uma equipa de trabalho com elementos voluntários da comunidade
educativa em articulação com técnicos especializados (psicólogo, médico, enfermeiro,
animador social, assistente social…), dando respostas adaptadas aos problemas e
necessidades dos alunos.
3.Não bastam as campanhas de sensibilização contra a droga, para diminuir o seu consumo. É
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igualmente imprescindível e urgente travar o tráfico de estupefacientes, dentro e para dentro
do país. É necessário um reforço de recursos técnicos e policiais para que as operações de
controlo na circulação de drogas no país sejam mais rápidas e eficazes. Alteração à lei em
vigor para aumentar as penas definidas para os traficantes e consumidores de droga. Os
montantes financeiros provenientes das penas reverterão para o estado, contribuindo para
melhorar a situação económica actual.

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

1. Mobilizar a escola e meios de comunicação social local (rádio e jornal) para debates
públicos e campanhas publicitárias na prevenção do consumo das drogas.

2. Implementar na escola, a partir de uma equipa de trabalho constituida por elementos
voluntários da comunidade educativa e outros, uma maior diversidade de atividades
extracurriculares, lúdico-pedagógicas, que vão de encontro ao interesse e motivações dos
alunos.

3. Reforço de meios para a fiscalização e controlo das vias (marítimas, terrestres e aeroportos)
de entrada e tráfico de estupefacientes no país, aumentando as penalizações defenidas na lei
em todas as situações de comércio, porte e consumo de drogas.

