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. Dr. Ruy d`Andrade
Círculo: Eleitoral de Santarém
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação :

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

O uso indevido de drogas constitui, na atualidade, séria e persistente ameaça à humanidade e
à estabilidade das estruturas e valores políticos, econômicos, sociais e culturais de todos os
Estados. As suas consequências infligem considerável prejuízo às nações do mundo inteiro, e
não são detidas por fronteiras: avançam por todos os cantos da sociedade e por todos os
espaços geográficos, afetando homens e mulheres de diferentes grupos étnicos,
independentemente de classe social e econômica ou mesmo de idade.
Questão de relevância, na discussão dos efeitos adversos gerados pelo uso indevido da droga,
é a associação do tráfico de drogas ilícitas e dos crimes conexos, geralmente de caráter
transnacional, com a criminalidade e a violência. Esses fatores ameaçam a soberania do País e
afetam a estrutura social e econômica interna, exigindo que o Governo adote uma postura
firme de combate a tais ilícitos, articulando-se internamente e com a sociedade, de forma a
aperfeiçoar e otimizar seus mecanismos de prevenção e repressão e garantir o envolvimento
e a aprovação dos cidadãos.
Um fator agravante é a tendência mundial sinalizadora de que a iniciação do indivíduo no uso
indevido de drogas tem sido cada vez mais precoce e com utilização de drogas mais pesadas.
Estudos confirmam o aumento do consumo de substâncias psicoativas entre crianças e
adolescentes no País. A idade de início do consumo situa–se, entre 09 e 14 anos.
A experimentação e o consumo de drogas ilícitas tende a co-existir com outros consumos
(tabaco e álcool), tende a co-existir com uma maior tendência por parte dos jovens a
envolverem-se em actos de provocação na escola. Estes jovens aparentementemente têm
mais tendência para estarem mais afastados da vida escolar, achando a escola aborrecida e os
professores não encorajantes nem disponíveis. Estes jovens tendem mais frequentemente
acharem-se pouco felizes, com dificuldades em comunicar com os pais e com mais tendência
a se juntarem a um grupo de amigos, depois das horas das aulas. Os jovens mais novos
parecem ter iniciado o seu primeiro contacto com drogas mais precocemente. Os jovens que
se envolvem em comportamentos de provocação são também mais precoces neste primeiro
contacto com drogas.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1.
Vigilância dos estabelecimentos escolares através de agentes especializados e de
câmaras de vigilância. Periodicamente, ações de sensibilização/controlo por parte das
autoridades aos estabelecimentos de ensino.

2.
Criação de um projeto-piloto de prevenção da tóxico dependência para os jovens que
inclua ações de sensibilização a nível nacional e local. Este projeto deverá incluir gabinetes de
apoio aos estudantes, tutorias e palestras.

3. Criar um dia de reflexão sobre a tóxico dependência de forma a alertar para os perigos do
consumo de drogas, aproveitando para promover uma campanha de sensibilização.

