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:Escola Básica Miguel Leitão de Andrada - Pedrógão Grande
Círculo: Leiria
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Sabemos que existem cada vez mais jovens a consumir vários tipos de droga, sabemos
também que isso é prejudicial para a saúde e diminui a qualidade de vida de todos mesmo
dos que não consomem. Para comprarem drogas muitos consumidores acabam a roubar
podendo assim prejudicar qualquer um. Para além dissso são os impostos de todos que têm
de ser utilizados para resolver os problemas de saúde que os viciados acabarão por ter mais
tarde ou mais cedo. Infelizmente convivemos frequentemente com jovens que consomem
drogas ilicitas e verificamos que pouco parece ser feito para que isso não aconteça.
Autoridades e professores sabem o que acontece mas sentem-se incapazes de resolver o
problema. Há muitos interesses económicos por parte de quem trafica e muita
irresponsabilidade por parte de quem consome.
Consultámos os dados fornecidos por um inquérito aplicado em 2012, a 133 jovens que
frequentam as escolas do nosso concelho e ficamos a saber que cerca de 25% desses jovens
assumem já ter consumido drogas ilícitas. Existe legislção, existe uma aparente preocupação
com o problema mas parece-nos que as medidas só farão efeito se conseguirmos mudar as
mentalidades, por isso as medidas que propomos pretendem ajudar a prevenir o consumo e
permitir um castigo vedadeiro dos traficantes para que os motivos económicos e o lucro fácil
não sejam incentivos. A prevenção passa por uma informação clara e sem tabus , por isso
entendemos que deve ser dada formação adequada a todos os que trabalham com jovens e
que o tema deve ser debatido e trabalhado com a população escolar de forma regular.

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. Adotar um dia nacional de luta contra as drogas que coincida com um dia de atvidades
letivas e que nesse dia todas as escolas sejam obrigadas a organizar debates de cerca de 90
minutos para os quais todos os alunos a partir do 6º ano se preparem.
As escolas deverão assegurar-se que os subtemas em debate sejam diferentes ao longo de um
ciclo de 4 anos para evitar repetições dos argumentos.

2. Criar um programa de formação para docentes, assistentes e encarregados de educação.
Esse programa seria gerido a nível nacional. Todos os docentes e assistentes seriam obrigados
a ter uma formação de base nessa área ( os docentes têm sido obrigados a fazer formação na
área das novas tecnologias, neste caso teriam que fazer formação sobre a forma de lidar com
a problemática do consumo de drogas).

3. Aumentar as penas de prisão a aplicar aos traficantes ou aos agentes da autoridade que
facilitem a atividade de tráfico. As penas de prisão deverão ser de 10 a 20 anos.

