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 123/PE Bartolomeu Perestrelo
Círculo: Madeira
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

O uso de drogas é um fenómeno mundial e acompanha a Humanidade desde as
primeiras civilizações. Hoje, apesar de variar de região para região, afeta praticamente
todos os países. Entretanto, nas últimas décadas, a tendência para o uso de drogas,
especialmente entre jovens, tem vindo a acentuar-se, merecendo uma maior atenção por
parte das autoridades e da sociedade em geral.
O fenómeno da toxicodependência é, atualmente, um problema macrossocial, no qual se
encontram correlacionados fatores individuais, familiares, económicos, políticos e
civilizacionais. É um dos problemas mais graves do nosso tempo, visto que afeta
diretamente a sociedade, ou seja, mesmo aqueles que não têm uma relação direta com o
problema, acabam por se ver envolvidos pela criminalidade a ele associada.
Em Portugal, como no resto do mundo, a toxicodependência está a adquirir contornos
inquietantes e a tomar proporções alarmantes (se tivermos em conta as problemáticas
subjacentes a esta realidade), sendo Portugal também parte da regra e não da exceção.
Consideramos que deverão ser criados os meios necessários para prevenir e enfrentar
aquele que consideramos ser um dos maiores desafios do ser humano: As drogas.

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

1. Promover Ações de Formação/Sensibilização acerca dos malefícios das drogas, em locais
como escolas, empresas, instituições sociais, entre outros.

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.

2. Facilitar o acesso a consultas para os tratamentos de desintoxicação e aumentar as
comparticipações nos medicamentos para os mesmos tratamentos.

3. Após os tratamentos de desintoxicação, defendemos que os ex-alcoólicos / extoxicodependentes
deverão ser acompanhados por psicólogos / assistentes sociais, de
forma a serem orientados na sua reintegração social e a evitar o regresso ao
consumo das drogas.

