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Identificação da Escola: Agrupamento de escolas de Ovar Sul
Círculo: Aveiro
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Os deputados eleitos pela nossa escola tiveram consciência, desde o início, que as três
medidas a propor teriam sempre um caráter, apenas, exemplificativo, uma vez que evitar e
combater as dependências de drogas exigirá, sempre, um plano vasto, abrangente, complexo
e multidisciplinar. Assim, procurámos direcionar as nossas para três domínios que
consideramos prioritários: o da prevenção, onde a escola (e as suas imediações), como espaço
privilegiado de contacto com drogas (e, por vezes, de tráfico e consumo), terá que
desempenhar um papel relevante; o da legislação, que, como vai acontecendo em diferentes
países que nos são territorial e culturalmente próximos, deverá ser adaptada, quer às
diferentes e novas qualidades de drogas presentes no mercado, quer aos novos hábitos de
consumo, além de ser urgente a sua aproximação à que já existe na nossa sociedade para
outro tipo de substâncias igualmente aditivas e perigosas, como o tabaco ou o álcool; o da
intervenção, nomeadamente considerando o toxicodependente um doente que não pode ser
discriminado nem ver diminuídos os seus direitos cívicos básicos, pelo que propomos a
criação de “espaços de consumo assistido” com funções polivalentes, a saber: prestação de
cuidados de saúde e higiene, fornecimento de alimentação e acompanhamento clínico e
social, de entre outras. Para além destas vantagens, estudos indicam que estes espaços
contribuem para a diminuição, tanto do sentimento de insegurança nas zonas urbanas onde
esta população vive, trafica e consome, como dos riscos destes contraírem doenças
infetocontagiosas ou morrerem de “overdose”.

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

1. Introduzir nos curricula do ensino básico o tema das drogas e de como evitar e combater as
dependências, com recurso a conteúdos dos media ou produzidos por equipas especializadas,
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supervisionadas pelos ministérios da educação, da saúde ou da segurança social e que, no
âmbito da educação para uma cidadania responsável, permitam (in)formar os jovens de modo
a que possam fazer escolhas responsáveis.

2. Introduzir alterações à moldura legal existente relativamente às diferentes drogas,
separando “duras” de “leves”, criando para estas uma legislação equivalente, inclusive ao
nível das restrições, à que já existe para outras substâncias igualmente aditivas como o álcool
e o tabaco.

3. Promover a criação, numa primeira fase como experiência piloto, de “espaços de consumo
assistido” onde, para além de poder consumir em segurança e com seringas descartáveis o
toxicodependente encontre cuidados de higiene e de saúde, alguma alimentação e
acompanhamento social e clínico.

