Escreva o nome da Escola, do distrito ou Região Autónoma em que se insere e a Sessão em que
participa (Básico ou Secundário). O projecto de Recomendação tem de respeitar os seguintes limites de
texto: exposição de motivos – 3300 caracteres (incluindo espaços); cada medida – 850 caracteres
(incluindo espaços). Confira estes limites no seu texto antes de copiar e colar nos espaços previstos.

Identificação da Escola: Instituto de Almalaguês
Circulo: Coimbra
Sessão: Básico

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

1. Devia ser proibido a oferta de brindes, juntamente com alimentos não saudáveis (fastfood/Kinder chocolate) porque a publicidade e o marketing influencia a compra. Muitas vezes,
as pessoas só aderem aos produtos pouco saudáveis devido à oferta do brinde que a maior
parte das vezes é publicitado.
2.A questão de não ser saudável não inclui apenas os obesos. Agora, também inclui as
pessoas magras demais. Na actualidade, as confecções de roupas não se direccionam para
uma pessoas dita "normal", mas sim para uma pessoa excessivamente magra. Predominam
nas lojas os tamanhos XS, S, e raramente o L ou o XL.
3.Para a promoção do desporto familiar poderiam baixar o custo das actividades desportivas
para as famílias. Nos dias que correm, as famílias preferem estar em frente à televisão em vez
de praticar desporto, pelo menos uma hora. Os ginásios continuam com preços exorbitantes e
a falta de tempo na nossa sociedade faz com que sejamos cada vez mais comodistas.

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

1. Intervenção dos órgãos competentes na publicidade e marketing da generalidade das

grandes multinaconais de fast-fod, introduzindo algumas restrições.

2. Intervenção ao nível das entidades reguladoras da moda, no sentido de restringir certos
modelos (tamanhos), que em parte promove a anorexia juvenil. Restringir, ao nível das
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agências de modelos, um peso mínimo aos candidatos, de modo a combater igualmente esta
problemática.

3. Promover o desporto familiar.

