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Identificação da Escola:Agrupamento de Escolas de Escariz
Círculo: Aveiro
Sessão:2014-01-21

Projeto de Recomendação:

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

O consumo de drogas entre os jovens aumentou consideravelmente nos últimos anos em
Portugal. Este é um problema, não só dos jovens toxicodependentes, mas de todos nós e, de
um modo geral, de toda a sociedade.
De acordo com os dados do relatório anual sobre a situação do país em matéria de drogas e
toxicodependência apresentado na Assembleia da República em 2012, verificou-se um
aumento da mortalidade devido ao consumo de drogas. Este estudo revela ainda que a
cannibis, o ecstasy e a cocaína são as drogas mais consumidas pelos portugueses.
Não podemos ficar indiferentes a este problema. É imperioso tomar medidas tendentes a
evitar e enfrentar as dependências.
Acreditamos que, com as medidas que a seguir propomos , estaremos a contribuir para a
melhoria da qualidade de vida, individual e coletiva dos portugueses.

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

1. Reforço da fiscalização da venda e consumo de drogas nos aeroportos, área costeira e
estabelecimentos escolares.

2. Criação de centros de desintoxicação em cada concelho, com apoio a extoxicodependentes, toxicodependentes e suas famílias, por equipas pluridisciplinares.
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3. Promover a reinserção social e laboral dos toxicodependentes, criando beneficios fiscais
para a entidade empregadora.

