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:Instituto D. João V
Círculo: Leiria
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Tendo em conta que a sociedade portuguesa assiste hoje a um aumento de consumo de
drogas, com particular incidência nas camadas mais jovens, sobretudo, um consumo que
assenta maioritariamente nas chamadas drogas lícitas, e não desprezando a dimensão das
denominadas ilícitas, entendeu-se pertinente, por um lado, avaliar e tentar compreender as
causas do fenómeno e, por outro, tentar encontrar na escola, na comunidade local e na
sociedade, se não soluções, pelo menos caminhos e formas de tentar enfrentar o problema,
recorrendo para tal à escola, à família e a outras forças vivas da comunidade que muita
vezes já contactam de perto com o problema.
Em tempos de crise como a que se vive atualmente no nosso país, criam-se normalmente
condições para o aumento das toxicodependências, em grande parte na tentativa de
alheamento e fuga às condicionantes negativas dessa mesma crise e à falta de expetativas
para o futuro. A situção tanto pode afetar o aluno na escola como nas suas interações com
os outros. Não podemos esquecer, a este respeito, a necessidade que o jovem tem de se
afirmar como indivíduo perante os outros dentro daquele grupo a que quer pertencer por
direito.

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

1. Ao nível das políticas urbanas, repensar o urbanismo no sentido de evitar as zonas
degradadas e/ou edifícios devolutos que permitem a fixação de grupos marginais onde
proliferam também as toxicodependências.
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2. Medir a taxa de alcoolémia à entrada de bares, discotecas, lugares de diversão noturna.

3. Programas de voluntariado que podem envolver parcerias com autarquias e Instituições
de Solidariedade Social quer em ações de sensibilização/ formação quer com a constituição
de equipas de voluntariado que permitam um contacto próximo e consciente com o
problema.

