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: EB 2,3 de Marco de Canaveses
Círculo: Porto
Sessão: Escolar Básico

Projeto de Recomendação:

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

Numa sociedade marcada por um crescente consumo e experimentação de substâncias
aditivas, que se inicia cada vez mais cedo, urge a necessidade de refletir e por em prática
ações de sensibilização e prevenção, sobretudo nas escolas. A adolescência é uma fase do
desenvolvimento humano em que ocorrem muitas mudanças, é uma fase de muitos
questionamentos e conflitos interiores devido às transformações físicas e emocionais vividas.
Surge muitas vezes a curiosidade, a vontade de conhecer, de experimentar o novo, mesmo
sabendo dos riscos. É o momento que o adolescente procura a sua identidade, não mais se
baseando nas orientações dos pais, mas também nas relações que constrói principalmente
com o grupo de amigos, procurando experiências novas.
Devido a todas estas situações a adolescência é um periodo de risco para o envolvimento com
as drogas.
Os adolescentes são considerados como um grupo de risco e neste âmbito devem ser alvo de
uma atuação prioritária através de ações de sensibilização e prevenção. Estes consomem
drogas cada vez mais cedo sem qualquer noção da sua importância e consequências.Urge
então, investir em acções de prevenção para evitar que o flagelo da droga se arraste pelas
futuras gerações.
Tendo presente que a problemática das drogas constitui atualmente uma das principais
preocupações mundiais em geral e da sociedade portuguesa em particular, a sensibilização
para esta problemática e a prevenção deve ser assumida como uma responsabilidade
conjunta de toda a sociedade, dos poderes públicos, das instituições privadas, da comunidade
escolar, das famílias, das empresas e dos meios de comunicação social.
Desta forma, consideramos que as ações de sensibilização contra as drogas podem ter um
papel fulcral no sentido de evitar e enfrentar as dependências, pelo que, com as nossas
medidas, pretendemos levar a um proveitoso debate, com o firme objetivo de sensibilizar as
pessoas, que de forma consciente, cívica e responsável possam ser a força motriz contra o
fenómeno do consumo cada vez mais cedo destas substâncias.

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. Realização de campanhas de sensibilização nas escolas, o mais cedo possível, através de
palestras, workshops, contato com pessoas em reabilitação, numa atitude de prevenção e a
fim de sensibilizar os jovens para a dependência das drogras e dos vários problemas que a
mesma acarreta.

2. Abrir mais centros de reabilitação gratuitos com especialistas na área e assistência médica
e psicológica.

3. Alertar para o consumo involuntário de drogas em espaços públicos e para os seus riscos,
através do recurso aos meios de comunicação social (divulgação de imagens, vídeos, spots
publicitários).

