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:EB23 Frei Manuel de Santa Inês
Círculo: Porto
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Quando ouvimos a palavra “drogas”, normalmente associamos a algo ilegal e a algo que não
deveria ser banalizado, o que apesar de tudo nem sempre acontece.
As rusgas a locais que se sabe serem potenciais locais de consumo, como discotecas e bares,
deveriam ser mais comuns e com determinadas características, com o intuito de identificar os
grandes distribuidores/consumidores.
Por vezes, as leis são mais “apertadas” para com problemas não tão graves quanto este, e
não se dá a devida atenção a estes casos. Fica-se entretanto com a sensação de que não vale
a pena investir a fundo nesta luta contra a expansão e consumo destas substâncias porque é
um processo sem fim à vista.
Intitulamos no entanto de “droga” qualquer substância e/ou ingrediente utilizado em
laboratórios, farmácias,(…).; um pequeno comprimido para aliviar uma dor de cabeça ou até
mesmo uma inflamação, é uma droga. Contudo, o termo é comumente empregue em relação
a produtos alucinogénios ou qualquer outra substância tóxica que leva à dependência como o
cigarro e o álcool. As drogas psicoativas são substâncias naturais ou sintéticas que ao serem
penetradas no organismo humano, independente da forma (ingerida, injetada, inalada ou
absorvida pela pele), entram na corrente sanguínea e atingem o cérebro, alterando todo seu
equilíbrio, podendo levar o utilizador a reações agressivas.
Pesquisas recentes apontam que os principais motivos que levam um indivíduo a utilizar
drogas são: a curiosidade, influência de amigos (mais comum), vontade, desejo de fuga
(principalmente de problemas familiares), coragem (para tomar uma atitude que sem o uso
de tais substâncias não tomaria), dificuldade em enfrentar e/ou aguentar situações difíceis,
rituais, busca por sensações de prazer, tornar (-se) calmo, servir de estimulantes, facilidades
de acesso e obtenção (…).
A população estudantil universitária usam-nas muitas vezes para aguentar diretas de estudo
e também para festas.
Muitas pessoas quando consomem drogas e se viciam acabam por consumir mais do que
aquilo que podem pagar e acabam por roubar, prostituírem-se, fazem serviços sujos ou em
casos mais graves acabam por consumir outras coisas que lhe causam o meso efeito. Aqueles
que traficam droga fazem aumentar a criminalidade ou agredirem aqueles que não lhes
pagam.
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objetividade, sem alíneas)

1. A sensibilização da população em relação às drogas já é realizada há bastante tempo, mas
parece-nos importante apostar mais e melhor na sensibilização contra este flagelo
principalmente os jovens. A realização de sessões de sensibilização nas escolas seria uma
mais-valia para que no futuro ou até na atualidade os jovens não entrem neste mundo no
qual acreditam que podem sair em qualquer momento, mas cujo processo de dependência
prova o contrário.

2. Aumentar o patrulhamento policial principalmente em determinados locais quer pelo feito
de uma forma ostensiva quer de forma velada, permitindo uma identificação de possíveis
fornecedores, e funcionando como dissuasora deste comércio tão lucrativo mas ao mesmo
tempo tão mortífero.

3. • Renovar os centros para toxicodependentes, criando um tempo para aproximar os
toxicodependentes da família e desta forma conseguir atrair mais toxicodependentes para
tratamento

