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: Secundária Campos Melo
Círculo: Castelo Branco
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Só depois de conhecer a real situação do consumo de substâncias psicoativas tanto a nível
escolar, como nacional é que se poderá elaborar um programa escolar e nacional de
prevenção do consumo substâncias psicoativas adequado, aplicável e com garantia de
sucesso.
A mentalidade dos jovens ainda em formação é muito influenciável, e deste modo o apoio
dos pais e da escola torna-se muito importante nas suas decisões. Por esta mesma razão é
que devia existir um prévio conhecimento das consequências destas substâncias pelos
jovens para que, quando fossem ter o primeiro contacto com elas estivessem devidamente
informados e preparados.
Para realizar uma desintoxicação, um toxicodependente necessita de cuidados médicos e
apoio de técnicos especializados e também de ajuda para sair do meio social das
dependências e deste modo impedir recaídas no consumo de substâncias psicoativas.

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

1. Realizar um diagnóstico nacional do consumo de substâncias psicoativas através da
realização de inquéritos aos alunos dos diferentes ciclos de ensino e através da
reestruturação dos censos nacionais para englobar o consumo de substâncias psicoativas.
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espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

2. Para além da prevenção realizada nas escolas, a educação por parte dos pais e o seu
apoio é fundamental na vida dos jovens, portanto uma maior proteção por parte destes iria
ser útil na prevenção ou controlo do consumo de substâncias psicoativas.

3. Criar no país mais centros de desintoxicação/reabilitação de toxicodependentes e
proceder a uma maior integração entre rede de assistência e de reinserção social dos
toxicodependentes.

