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: Básica e Secundária de Fornos de Algodres
Círculo: Guarda
Sessão: Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Após análise cuidada da temática, concluiu-se que muitas iniciativas já foram desenvolvidas
neste domínio até à data, nomeadamente junto das camadas mais jovens, em contexto
escolar. Contudo, o problema continua a existir de forma significativa. Por isso, parece-nos
fulcral fazer algo mais…
Assim, quanto à primeira medida e com vista a evitar as dependências, consideramos que se
deve fomentar a intervenção ativa e sistemática da sociedade no âmbito familiar, escolar,
social e governamental. De facto, em primeira instância, a família, principalmente os pais,
deveriam dialogar mais com os filhos, ter um maior controlo sobre os jovens e estar muito
mais atentos aos pequenos indícios de instabilidade. Os estabelecimentos escolares deveriam
também incidir numa planificação da educação para a saúde mais abrangente e contínua
(ações de sensibilização contínuas e incidências na divulgação de testemunhos). Quanto às
autoridades, estas teriam de realizar uma fiscalização ativa e permanente dos locais onde se
vende e/ou consome "drogas" (lícitas ou ilícitas). As penalizações e coimas seriam obviamente
muito mais pesadas. Finalmente, os meios de comunicação social deveria ter uma atuação
mais ativa e pesistente junto da sociedade.
Relativamente à segunda medida, consideramos que a criação de gabinetes associados às
Câmaras Municipais, dinamizados por ex-toxicodependentes responsáveis pela divulgação das
suas experiências de vida junto das escolas e grupos da comunidade, seria uma importante
estratégia de combate a este problema. Acreditamos fortemente que as suas histórias de
vida, contadas na primeira pessoa, poderão desincentivar as experiências de consumo e,
simultaneamente, inspirar a reabilitação daqueles que já se encontram neste caminho. Quem
melhor do que aqueles que viram a sua vida devastada por este flagelo para ilustrar o apelo
pela novidade, pela diferença, pela tentativa de autoafirmação junto do grupo através do
consumo de drogas mais pesadas? Esta nossa convicção é apoiada por inúmeras experiências
e estudos, a nível nacional e internacional, que demonstram que o acompanhamento no
processo de reabilitação de qualquer dependência assim como a sua prevenção é altamente
facilitado por pessoas que viveram as mesmas situações e conseguiram ulltrapassar as
mesmas dificuldades. Esta intervenção deverá assumir dois focos distintos mas
complementares: a realização de ações de prevenção e sensibilização e de ações de incentivo
à reabilitação.
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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. Fomentar a intervenção ativa e sistemática na prevenção das drogas no âmbito familiar,
escolar, social e governamental.

2. Criação de gabinetes associados às Câmaras Municipais e dinamizados por extoxicodependentes que pudessem divulgar as suas experiências de vida junto das escolas e
grupos da comunidade, apoiados por profissionais de diferentes áreas.

3.

