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 Básica Irmãos Passos
Círculo: Porto
Sessão:Escolar

Projeto de Recomendação:

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

Argumento para a 1ª medida proposta Tendo em conta que as relações dos jovens com as suas familias são um fator de risco a
considerar, deve-se tentar fazer com que essas relações sejam orientadas para prevenir a
entrada dos jovens no universo das drogas e toxicodependência, tentando atingir o máximo
de pessoas possiveis. Além disso , informar os pais ou responsáveis pela educação dos jovens
de todos os elementos relativos ao consumo, efeitos e tráfico das drogas.

Argumento para a 2ª medida proposta Com a falta de emprego e a precaridade cada vez maior dos empregos disponivel,
especialemente para os jovens, estes ficam desesperados, procurando meios de ocupação e
formas de se libertarem dos problemas que os rodeiam, sendo possível contornar isso com a
criação de mais oportunidades de emprego.

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

1. Lançamento, por entidades responsáveis, de campanhas de sensibilização para familias de
todas as classes sociais, incluindo, na sua divulgação e preparação, não só jovens como
adultos, médicos e pessoas especializadas nos assuntos.

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.

2. O governo deverá conceder beneficios, fiscais ou de outro tipo, a empresas que
empreguem jovens. Por outro lado, as autarquias locais poderiam lançar programas de
trabalhos comunitários, como por exemplo o apoio a idosos isolados, que seriam realizados
por jovens desempregados, nomeadamente os toxicodependentes recuperados, devidamente
remunerados para o efeito.

3.

