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 Secundária de São João da Talha
Círculo: Lisboa
Sessão:Básico

Projeto de Recomendação:

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

Em relação ao controlo que se faz atualmente pensamos que se se tornarem as ações das
brigadas de controlo mais eficientes ao tráfico e consumo de drogas através da
disponibilização de mais meios humanos e materiais se pode diminuir a quantidade de droga
em circulação. Aos funcionários destacados para estas brigadas deve ser dada formação
permanente, acompanhamento psicológico e remuneração adequada de modo a que estes
quando sujeitos a pressão da parte dos traficantes ou consumidores não se sintam tentados a
fechar os olhos e a não agir.
Um maior acompanhamento a nível comportamental, afetivo e informativo aos pais ou
encarregados de educação a ser desenvolvido pelos assistentes técnicos das autarquias, as
escolas e os centros de saúde (psicólogos e assistentes sociais) permitirá desenvolver e
manter um ambiente familiar equilibrado e tranquilo onde o adolescente ou o jovem se sinta
aceite e compreendido evitando o recurso a situações que futuramente poderão levar a um
possível dependência de drogas.
As instituições escolares ao disponibilizarem informação educacional sobre o consumo de
drogas acompanhadas pela possibilidade de os alunos que quisessem ,poderem visitar
centros de reabilitação de toxicodependentes em diversos graus de recuperação, tendo
sempre em conta a faixa etária dos alunos que participariam, permitiriam que estes alunos
tivessem um contato direto e portanto mais consciente da realidade do mundo das drogas.

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

1. Tornar mais eficientes as brigadas de controlo ao tráfico e consumo de drogas através da
disponibilização de mais meios humanos e materiais para diminuir a quantidade de droga em
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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.

circulação.

2. A nível social defendemos um maior acompanhamento dirigido ao adulto responsável (pais,
encarregados de educação) por parte das autoridades como autarquias, as escolas e os
centros de saúde de modo a desenvolver e manter um ambiente familiar equilibrado,
tranquilo onde o adolescente ou o jovem se sinta aceite e compreendido.

3. Integrar nas atividades escolares visitas de estudo suportadas pela instituição escolar a
centros de reabilitação de toxicodependentes.

