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: Colégio de S. Mamede
Círculo: Leiria
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

O uso das grogas 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 ultimas décadas, a tendência para o uso de drogas, especialmente entre os
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 macrosocial, no qual se
encontram correlacionados fatores individuais, familiares, económicos, políticos e
civilizacionais.
É um dos problemas sociais 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 ser envolvidos pela criminalidade a ele associada.
A prevenção é uma alternativa para que os jovens não se sintam sós e desocupados, mas
também pode servir de motivação para as pessoas que já começaram a consumir queiram
deixar de o fazer.
Ajudar e sensibilizar os pais para o diálogo aberto com os filhos, respeitando o ritmo de cada
jovem e reforçando a sua autoestima é outra medida extremamente importante. A escola
pode ter um papel interventivo, através dos gabinetes de psicologia, informando a
comunidade escolar, através de palestras, principalmente para alunos do ensino básico e
secundário, esclarecendo os alunos e informando os pais, sobre as consequências do uso de
drogas. (Se os pais ajudarem os filhos nos seus problemas e estiverem ao seu lado, na
resolução dos mesmos, os filhos não terão necessidade de fuga).
As campanhas de sensibilização junto da comunidade escolar são fundamentais, permitindo a
informação e promoção de comportamentos saudáveis e a consequente prevenção dos
consumos de substâncias lícitas e ilícitas, promovendo a redução do consumo das mesmas,
bem como a diminuição das toxicodependências.
Implementar tratamentos de desintoxicação nos centros de saúde do país. Criando equipas
de técnicos especializados (médicos, enfermeiros, terapeutas, psicólogos) nesta área, que
farão o atendimento aos dependentes 24horas.
O acompanhamento aos toxicodependentes, bem como o tratamento, devem ser gratuitos de
modo a que toda a população toxicodependente, possa usufruir.
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participa (Básico ou Secundário). O projeto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. Promover o gosto pelo desporto e ocupação dos tempos livres nas escolas (música; pintura;
desenho; escrita; teatro) e rastreamento das drogas nas atividades que envolvem os jovens,
apoiando ações para potenciar a dissuasão dos consumos de substâncias psicoativas.

2. Sensibilizar a sociedade para os períodos e para os prejuízos das drogas e como os pais
podem ajudar os seus filhos. A escola, deve ter um papel mais importante na vida dos jovens,
ajudando-os a efetuar escolhas responsáveis.

3. Planear, coordenar, executar e promover a avaliação de programas de prevenção, de
tratamento, de redução de riscos, de minimização de danos e de reinserção social.

