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Identificação da Escola:Escola Básica de Fragoso
Círculo: Braga
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Nos dias de hoje, infelizmente, é um facto que o consumo de drogas, tanto legais como
ilegais, e sobretudo entre os jovens, é muito elevado. Isto deve-se a muitas razões, como a
influência de amigos e pessoas famosas, a vontade de arriscar e de experimentar novas
substâncias e a existência de problemas e de instabilidade a nível familiar, financeiro, social
ou psicológico. Estamos também conscientes de que parlamentos de vários países têm
frequentemente legislado tendo em vista a atenuação ou resolução deste grave problema,
muitas vezes com sucesso limitado. Tal facto dá claramente conta da complexidade deste
assunto. Pensamos que para enfrentar e evitar as drogas são necessárias medidas
abrangentes, que envolvam a globalidade da sociedade e os diversos poderes e instituições
legalmente constituídos. Consideramos ainda que é necessária uma intervenção estruturada
em três áreas: repressão do tráfico, prevenção do consumo e tratamento dos casos
verificados. Por isso, a Escola de Fragoso propõe as seguintes medidas:

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

1. Aumentar o controlo nas zonas económicas exclusivas.
A localização geográfica de Portugal torna-o um excelente ponto de passagem de drogas para
os traficantes, que utilizam o nosso país para transportar drogas provenientes da América
Latina e de África para o resto da Europa. Como tal, propomos que seja feito um controlo
mais rigoroso nas zonas económicas exclusivas do nosso país, em simultâneo com a
criação/desenvolvimento de unidades especializadas da marinha e da polícia marítima de
combate ao tráfico de drogas.
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2. Aumento das campanhas de sensibilização contra o consumo de drogas com a participação
de pessoas famosas que não consomem este tipo de substâncias.
Nos dias de hoje, uma das maiores influências dos jovens e respetivos comportamentos são
os seus ídolos. Por isso, achamos que a realização de campanhas com a participação destas
personalidades poderá constituir-se como um forte contributo para que os jovens não
consumam substâncias deste tipo. Estas ações poderão ser feitas não só através dos meios de
comunicação social, mas também através de panfletos e com a participação das próprias
personalidades em escolas ou associações juvenis.
Entendemos que deverá haver um organismo do Estado responsável pela promoção destas
campanhas, que por sua vez deverão estar legisladas quanto à sua periodicidade, custos,
locais de realização e eventuais parceiros da sociedade civil.

3. Criação de unidades especializadas de apoio aos toxicodependentes inseridas no Serviço
Nacional de Saúde.
Propomos a criação de unidades de apoio especializadas na prestação de cuidados e apoio
prolongado a toxicodependentes, possibilitando que os indivíduos ultrapassem o problema da
droga e sejam reintegrados na sociedade e no mercado de trabalho.
Estas unidades deverão estar presentes nos centros de saúde pelo menos a nível concelhio.

