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 E B 2, 3 Gil Vicente - Urgezes
Círculo: Braga
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A toxicodependência é um flagelo da sociedade para a qual os jovens são, desde cedo,
alertados. Contudo, o consumo de drogas, lícitas ou ilícitas, mantém-se elevado, mesmo entre
os jovens e adultos mais informados. Daí inferimos que as campanhas de sensibilização têm
sido pouco eficazes e que o conhecimento teórico sobre os efeitos das drogas não chega para
uma verdadeira consciencialização dos problemas que o consumo de drogas traz a nível de
saúde física, psicológica e social. As nossas medidas centram-se, por um lado, em tornar mais
eficazes as campanhas de sensibilização a nível escolar, que não se devem limitar à teoria,
mas ao contacto com casos reais. As parcerias obrigatórias para todas as escolas, com centros
de reabilitação permitiriam que os alunos se envolvessem emocionalmente com o problema
da toxicodependência, o que seria de maior eficácia que a mera exposição dos perigos que a
mesma tem, e que é repetida à exaustão nas escolas nas aulas de Ciências e de Cidadania
(primeira medida). Por outro lado, as pessoas mais susceptíveis de ficar toxicodependentes
são as pessoas que já têm outros problemas. Restringir o acesso às drogas não tem efeitos
práticos. Quando as pessoas estão numa espiral regressiva, em situações degradantes, mais
facilmente se tornam dependentes dos paraísos artificiais e facilmente se tornam escravos do
mercado negro das drogas. É importante que cada pessoa consiga enfrentar os seus
problemas de forma saudável e encará-los como desafios e não de forma derrotista. O
acompanhamento psicológioco, ainda que não resolva o problema, será uma grande ajuda
(segunda medida). Finalmente, dentro do contexto atual de cortes indiscriminados em tudo o
que é essencial para o bem estar da população portuguesa, pode parecer descabido pedir um
maior investimento na investigação. Mas um país que corta despesas na investigação
científica pode com isso ajudar a equilibrar momentaneamente as suas contas públicas mas
está a comprometer no futuro a capacidade criativa da nação. Investir na investigação
científica não é "viver acima das possibilidades". É garantir um futuro onde todos possam
beneficiar do conhecimento obtido em prol do bem comum. E a luta contra a
toxicodependência só tem a ganhar com o investimento na Ciência (terceira medida).

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.

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

1. 1- Criar campanhas desenvolvidas com alunos voluntários nas escolas, recorrendo a
testemunhos de ex-toxicodependentes, fazendo parcerias obrigatórias entre escolas e centros
de recuperação da toxicodependência, para que os alunos tenham conhecimento real de
casos de vida.

2. Garantir o acompanhamento psicológico de alunos em situação de risco, de modo a não
entrarem na toxicodependência.

3. Promover a investigação cientifica no campo do tratamento da toxicodependência.

