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: E.B 2, 3 de Canedo
Círculo: Aveiro
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

As três medidas abaixo apresentadas definem uma ampla estratégia de combate à
toxicodepência. Evitar e enfrentar as dependências implica uma aposta na formação dos
jovens, na informação para todos e num rigoroso acompanhamento técnico e médico dos
indivíduos afetados por este flagelo. Numa sociedade em crise financeira e em crise de
valores, acreditamos que é possível fazer melhor com os mesmos recursos. Para tal é preciso
redefinir prioridades e optimizar a distribuição de meios financeiros e recursos humanos.
Também acreditamos que uma maior e melhor articulação entre ministérios da Saúde e da
Educação e Ciência permitirá uma maior eficácia na implementação das medidas propostas.
Por fim, retomamos uma orientação que consta do último relatório anual sobre "A Situação
do País em Matéria de Drogas e Toxicodependência" (2012) , que passamos a citar: "torna-se
essencial reforçar a diversificação de respostas e apostar nas intervenções preventivas de
comportamentos de risco, como as relacionadas com a partilha de material de consumo
endovenoso e não endovenoso". Afastar o perigo da toxicodependência, é apostar na saúde
das pessoas, por conseguinte na sua produtividade, reduzindo os custos para o estado e
contribuindo para uma economia mais robusta. Em consequência, defendemos:

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

1. O desenvolvimento de uma política mais ativa na prestação de cuidados aos
toxicodependentes através da construção de novos centros de reabilitação e reativação de
centros já existentes, disponibilização das linhas de apoio 24 horas por dia e distribuição de
kits antidroga nos centros de saúde e farmácias.
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2. A multiplicação das ações de sensibilização e informação em torno da problemática da
toxicodependência através da dinamização de uma "Semana antidroga" (promovida em
estreita articulação entre os Ministérios da Saúde e da Educação e Ciência) e de campanhas
informativas dinamizadas em espaços públicos.

3. A implementação, obrigatória em todas as escolas do Ensino Básico e Secundário, de um
Gabinete de Apoio, dinamizado por técnicos especializados (psicólogos, enfermeiros, agentes
da Guarda Nacional Republicana, etc.) com vista a um maior acompanhamento dos jovens
como forma de prevenção das toxicodependências.

