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 Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade
Círculo: Açores
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Nos últimos anos, verificou-se um agravamento do consumo de drogas, em especial na
população em idade escolar, o que se rep ercute no ambiente escola, tornando o tema em
debate ainda mais pertinente.
Para compreendermos este fenómeno, é absolutamente necessário que se compreenda um
pouco a história das drogas e por que foram criadas.
As drogas surgiram com a melhor das intenções, o Cânhamo ou Cannabis era uma erva
fumada em cachimbo pelas tribos indígenas, vulgarmente designado por cachimbo da paz,
enquanto o ópio era fumado pelos asiáticos e a folha de coca, mastigada pelos latinoamericanos como estimulante para o trabalho.
Sem esquecer a utilização de algumas destas drogas para fins medicinais, como a heroína, que
segundo os seus criadores era capaz de substituir a morfina consumida pelos feridos, em
situações de guerra, como analgésico e que não causava dependência nem habituação.
Assim, foi o uso abusivo destas substâncias que criam dependência e um grave problema nas
sociedaddes contemporâneas.
Para evitar e enfrentar este problema, propomos as seguintes medidas:

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

1. Atribuir mais poder às forças policiais e às comissões de proteção de crianças e jovens em
risco, para combater e prevenir as dependências ;
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2. Atribuir mais apoios financeiros, às instituições de tratamento de dependências,
proporcionais à taxa de sucesso dos tratamentos;

3. Apoiar a investigação e desenvolvimento de medicamentos mais eficazes, no tratamento
de dependências.

