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: Colégio Dinis de Melo
Círculo: Leiria
Sessão: 2º e3º ciclos do ensino básico

Projeto de Recomendação:

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

As dependências são uma realidade cada vez mais presente na sociedade e é sabido que nos
meios urbanos do consumo está a atingir proporções alarmantes e durante a adolescência,
são os jovens aqueles que estão mais vulneráveis ao contacto com o álcool e outras drogas.
Esta é uma etapa em que tomam as suas próprias opções sobre como responder a esses
desafios, o que se torna num motivo de preocupação para muitos pais e para a sociedade em
geral.
Neste âmbito, as nossas medidas privilegiaram a abordagem do tema proposto «Drogas:
como evitar e enfrentar as dependências» em três níveis - o pedagógico, o terapêutico e o
fiscalizador. Entre as diversas abordagens da "questão das drogas e dependências", nas
sociedades modernas, destaca-se aquela que coloca o problema no "combate às drogas",
apresentando-o como a única maneira capaz de enfrentar e erradicar o "grave flagelo".
Porém, nós consideramos fundamental que se inicie o trabalho sempre pela sensibilização,
promovendo a reflexão sobre o tema e, sobretudo, alertando os jovens para esta realidade
passando posteriormente para o tratamento e em última análise para a fiscalização, punindo
aqueles que prevaricam.

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

1. Oficialização, ao nível das escolas, de um dia de luta contra as Drogas.
Com esta medida pretende-se desenvolver junto da comunidade educativa um conjunto de
ações que visem sensibilizar para o problema das dependências. Numa lógica pedagógica,
levar-se-iam a cabo diferentes estratégias que passariam pela promoção de palestras com
técnicos de saúde e com ex-toxicodependentes que se mostrassem disponíveis para partilhar
a sua experiência de reabilitação, pela formação especializada na área a encarregados de
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educação e mesmo pela reintrodução das aulas de formação cívica, para nesse tempo se
promover a abordagem destes temas .

2. Criação de centros de apoio, gratuitos e permanentes.
Esta medida tem por base a terapia, promovendo-se tratamentos de desintoxicação nos
centros de saúde, criando equipas de técnicos especializados nesta área (médicos,
enfermeiros, terapeutas, psicólogos), que fariam o atendimento aos dependentes durante as
24 horas. Este acompanhamento aos toxicodependentes, bem como o tratamento, deveriam
ser gratuitos de modo a que toda a população toxicodependente, pudesse usufruir deles.

3. Criação de medidas legislativas que limitassem o acesso ao tabaco ou a qualquer tipo de
bebidas alcoólicas aos jovens com idades inferiores a 18 anos.
Visa-se com esta medida uma mensagem fiscalizadora. Legislar-se-ia de forma mais restritiva,
aumentando o preço destas substâncias e agravando as coimas para aqueles que contornem
a lei, ao mesmo tempo que se reforçaria a vigilância em locais públicos por forma a reduzir a
prática desses atos ilícitos.

