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 2, 3 Dra. Maria Judite Serrão de Andrade
Círculo: Santarém
Sessão: Básico

Projeto de Recomendação:

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

Hoje em dia, os jovens são cada vez mais afectados pela fragilidade emocional da sociedade,
quer devido à crise que atravessamos, quer devido a outros problemas pessoais, como as
más companhias, as condições de vida, da família, e é sobre isto que a nossa primeira
medida trata. Com uma fraca capacidade emocional, o indivíduo torna-se mais vulnerável
aos “perigos” que o rodeiam, nomeadamente às drogas, que servem muitas vezes para
compensar a necessidade de fortalecer esse lado mais frágil, tornando-se totalmente
dependentes.
Por isto, com a nossa segunda medida, pretendemos ocupar os jovens e também as crianças
para os manter afastados das drogas com atividades de que gostem e que os entusiasmem.
A nossa terceira medida abrange também as chamadasadrogas legais, que não deixam de
ser drogas, uma vez que provocam a alteração do estado normal de uma pessoa, como o
álcool e o tabaco.
Uma das maneiras de diminuir o seu consumo é diminuir também a sua produção, aplicando
impostos extras às empresas produtoras de álcool e tabaco.

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

1. Promover um apoio emocional por parte das escolas aos jovens, com o objectivo de
diminuir o consumo de drogas, fortalecendo a sua autoestima;
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2. Ocupação dos tempos livres dos Jovens, para evitar a sua exposição ao mundo das
Drogas;

3. Agravamento dos impostos para as empresas produtoras de tabaco e de bebidas
alcoólicas;

