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
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Identificação da Escola: Escola Básica e Secundária da Calheta
Círculo: RAA
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

A toxicodependência é um fenómeno cada vez mais presente na nossa sociedade. Todos
assistimos a uma crescente degradação da qualidade de vida de muitas famílias e a falta de
resposta das mesmas para estes problemas.
Muitas vezes, a família é "cega" perante este problema.
Assim e, perante a crescente incapacidade de resposta por parte das famílias é importante
que as instituições desenvolvam trabalho cooperativo para, em conjunto com as famílias,
poderem ajudar os jovens.

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

1. Realização periódica de testes físicos (exames médicos)
Seriam realizados testes periódicos com o objetivo de fazer a despistagem dos adolescentes
que estejam em risco de se tornar toxicodependentes;
A comunidade escolar (desde psicólogos, professores, enfermeiros) juntamente com a família
poderia intervir precocemente em cada caso, elaborando um plano de ação;

2. Criação de uma associação que acompanhe o percurso dos ex -toxicodependentes
Após o tratamento de um toxicodependente numa clínica especializada, este deve ser
acompanhado por uma associação que englobe ex-toxicodependentes para que estes
compartilhem as suas experiências, evitando assim uma recaída.
Participar em conjunto com as escolas no desenvolvimento do projeto “Tu decides” ou
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outros englobando um conjunto de atividades (palestras, concursos, ações de rua)
relacionadas com a prevenção.

3. Legislação mais rigorosa
Revisão das penas a aplicar no tráfico de drogas, criação de programas de serviço comunitário
para traficantes com idade inferior a 18 anos;

