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: Didáxis Cooperativa de Ensino
Circulo: Braga
Sessão: Básico

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

Desde há muito, o consumo de substâncias nocivas à saúde que causam dependência é uma
preocupação da sociedade. Dirigidos sobretudo aos jovens, diversos programas têm sido
implementados, embora sem o efeito pretendido: a erradicação do problema. É preciso,
sobretudo que este tipo de comportamentos passe a estar «fora de moda».
Um mundo globalizado com a expansão e larga difusão dos meios de comunicação pode
apostar na publicidade como um veículo facilitador de mudanças. A publicidade é algo que
pode fazer a diferença na alteração dos comportamentos da sociedade e particularmente dos
jovens que são o público alvo deste flagelo que é a droga.
No âmbito das tão desejadas cidades educadoras, cidades formadoras, é urgente que
autarquias, associações, escolas, espaços de lazer, centros de saúde, hospitais unam esforços
e definam uma política que conduza ao fim do consumo de drogas.

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

1. “Chocar para mudar” – através da publicidade promover a mudança da mentalidade,

especialmente dos jovens, fazendo-os perceber os perigos das drogas e incutindo-lhes a ideia
de que a droga está fora de moda.

2. Aposta na criação de cidades educadoras, cidades formadoras, que promovam a união de

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.

esforços de diferentes entidades na erradicação do flagelo da droga.

3.

