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 dos 2º e 3º Ciclos Frei Estêvão Martins
Círculo: Leiria
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

As drogas são apenas substâncias que introduzidas no organismo interferem no seu
funcionamento, é aquilo que “alimenta” a dependência. Uma televisão, consolas,
computadores e outros, quando levado ao uso exagerado, também se tornam em
dependências. Todas elas provocam feridas profundas, que mesmo curadas, podem nunca vir
a sarar.
As drogas ilícitas são sem dúvida as que provocam os efeitos mais graves, em menos tempo.
Assim, para evitar o seu consumo tem de se agir cedo, prevenir e evitar que aquela primeira
vez ocorra.
Então, considerando que as drogas são um problema que necessita de respostas a nível local,
nacional e mundial; são condicionadores da liberdade, conduzindo à infelicidade do
consumidor e também dos que o rodeiam; causam graves problemas de saúde, podendo até
levar à morte; a prevenção passa pela sensibilização dos jovens, na comunidade escolar, para
os graves efeitos provocados pelo consumo; é um problema que afeta cada vez mais pessoas;
muitas vezes resulta de factores socioeconómicos, culturais e/ou familiares; urge agir de
forma a facilitar a detecção de dependentes e posterior encaminhamento para a reabilitação;
estamos dispostos a contribuir para a solução do flagelo, apresentando um conjunto de
medidas que visam a sua resolução. Não queremos competir, mas sim ajudar na construção
de um mundo melhor, onde a liberdade e a felicidade estejam presentes.
Assim as medidas que propomos incidem sobre a sensibilização para os efeitos nocivos da
droga, o controlo do tráfico através da detecção de traficantes e dependentes e o apoio a
estes últimos, com os recursos adequados.

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. Alertar para o facto de as drogas causarem graves efeitos na saúde, física e psíquica,
dependência, conduzirem à infelicidade do consumidor e dos que o rodeiam e à falta de
liberdade. Estas acções devem recorrer a testemunhos reais e ser debatidas em assembleias,
principalmente junto à comunidade escolar, desde pelo menos o final do 1º ciclo, procurando
assim a motivação para a realização de actividades saudáveis, como desportos colectivos,
grupos de jovens de cariz religioso ou outros e participação em projectos de solidariedade,
artísticos, etc.

2. Controlar o tráfico, através do desenvolvimento de equipas próprias de combate ao tráfico
e de sistemas de base de dados com informações atualizadas internacionalmente. Propomos,
que tal como existe para o álcool, o financiamento de projectos de investigação de métodos
simples e eficientes para a detecção da droga, a ser aplicados em operações STOP, em bares e
discotecas, em serviços públicos, suspeitos de envolvimento em redes. A todos os traficantes
identificados devem ser aplicadas penas maiores que as actualmente em vigor – de um a vinte
e cinco anos de prisão efectiva, dependendo da quantidade de droga apreendida). Aumento
para os 21 anos da idade legal para o consumo de substâncias permitidas que provoquem
dependência nociva.

3. Criar uma grande operação de marketing para divulgar uma das linhas de apoio dotada de
recursos diversificados como psicólogos, assistentes sociais, forças de segurança e outros. Os
consumidores identificados deverão ser encaminhados para programas de recuperação com
rigoroso controlo.

