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: COLÉGIO DE CAMPOS
Círculo: VIANA DO CASTELO
Sessão: BÁSICO

Projeto de Recomendação:

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

No Mundo cada vez mais global, há organismos internacionais que se juntam para combater
um dos problemas que afetam o quotidiano de muitas sociedades: a droga.
Desde a ONU, à OMS, passando pela OCDE e a União Europeia, também os jovens estão
empenhados em refletir sobre como evitar e enfrentar as dependências.
Novas drogas são criadas todos os dias, as drogas antigas nunca saem de “moda” e são feitas
novas utilizações. É um ciclo vicioso.
Em Portugal, todos os anos, o número de novos utentes, de qualquer idade, nos centros de
tratamento ambulatório é significativo . Todos os anos, o número de contraordenações
aumenta - em 2011 foram 6898! Cada vez chegam mais jovens às urgências dos nossos
hospitais e centros de saúde, com problemas agudos de consumo de álcool e cannabis.
São elevados os custos sociais, patrimoniais e morais que o país sofre com os acidentes de
viação e que muitas das vítimas mortais estão sobre a influência de álcool ou outras drogas.
Muitos estudantes, integrados no Ensino Especial, sofrem de síndroma alcoólica fetal!
Nas escolas portuguesas o consumo de cannabis nas populações escolares aumenta, apesar
de 72% dos alunos achar que o seu “consumo regular é um grande risco” para a saúde. Em
cada 10 jovens, três, acham que o cannabis é “fácil ou muito fácil” de arranjar.
Acresce ainda que o consumo de certos tipos de droga está associada à transmissão de
infeções graves (SIDA, Hepatites B e C, Tuberculose, entre outras) e em casos extremos, à
mortalidade.
Existe um submundo, onde o negócio da oferta e procura de substâncias psicoativas promove
a marginalidade, a criminalidade, o enriquecimento ilícito e a exploração humana.

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.

Considerando ser este um problema à escala mundial, com consequências drásticas na
sociedade e no indivíduo, com humanismo e sendo práticos, estando centrados na pessoa e
fazendo abordagens integradas, não pensando que este é um problema deste ou daquele
jovem, desta ou daquela família, propomos medidas que visam:
A alteração das mentalidades no sentido de encarar o comércio e o consumo da droga como
um fenómeno em que não vale a pena correr riscos, através de mensagens claras e com
impacto visual.
A expansão de organismos governamentais internacionais por mais países do mundo de
forma a aproximar os cidadãos das politicas e iniciativas levadas a cabo no âmbito das
substâncias psicoativas, assim como aumentar a eficácia de medidas implementadas.
A valorização do associativismo jovem, na medida em que o contexto social e o meio em que
crescemos tem um peso nas escolhas que fazemos; a oferta e o apoio de atividades que
promovem um estilo de vida saudável dos jovens, o trabalho de equipa e responsabilidade
social devem ser uma prioridade de todos os que têm responsabilidade política a nível
local.

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

1. Promover mais e melhores campanhas de sensibilização sobre os diferentes tipos de drogas
e os efeitos específicos que cada uma provoca tanto a nível físico como psíquico, nas pessoas.

2. Abrir uma delegação do Gabinete das Drogas e do Crime das Nações Unidas (United
Nations Office on Drugs and Crime) em Portugal.

3. Apoiar e fomentar o associativismo jovem, através de iniciativas públicas e privadas.

