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 Secundária Emídio Navarro
Círculo: Setúbal
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

O problema das toxicodependências tem sido ao longo dos anos uma preocupação por parte
da sociedade civil, mais do que do poder político, pois é aquela que melhor reflete a usência
ou a existência de medidas de prevenção e de combate ativas e eficazes. No entanto, no caso
português, aquilo a que se tem assistido é a alguma inconstância por parte dos decisores
políticos, executivos, uma vez que os programas de combate e de prevenção estão
dependentes da capacidade económica do erário público, bem como da ideologia política dos
governantes (governos de direita tendem a ser mais severos na criminalização e penalização
dos contraventores e os de esquerda apostam mais na prevenção). Assim, as variantes
económicas têm um peso muito grande, sobretudo em tempos de crise, já que se assiste a um
desinvestimento nestas áreas, pois nem sempre são consideradas prioritárias , embora seja
uma questão de saúde pública que, como referimos anteriormente, afeta todos, sobretudo os
segmentos da população mais desfavorecidos e já condicionados económicamente, pois sem
políticas públicas neste domínio não podem recorrer a tratamentos onerosos (prolongados,
pois é um desafio para toda a vida) fornecidos por instituições privadas.

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

1. Implementação de penas mais severas, nomeadamente ao nível dos anos de prisão por
tráfico/comercialização de drogas.
Em relação aos consumidores, deixar de se apostar no tratamento, uma vez que o consumo
é uma decisão individual e, como tal, as consequências têm que ser assumidas pelos que
decidem utilizar substâncias ilegais, ou seja, não permitidas, e amplamente conhecidas/
divulgadas como sendo fonte de adição e causadoras de enormes problemas individuais e
sociais. Os recursos devem ser canalizados para quem necessita deles, para quem é atingido
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por doenças e não para quem escolhe ser toxicodependente, pois sejamos frontais, uma
doença não se escolhe, a toxicodependência sim.

2. Dinamização obrigatória por parte dos Ministérios da Saúde, Justiça e Educação de maior
número de ações de formação nas escolas, a nível nacional, com calendários préestabelecidos, apostando fortemente na divulgação e prevenção.

3.

