
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: Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos Serra da Gardunha  

Circulo: Castelo Branco 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

            O facto de existir um “imposto nutricional” sobre o “fast - food” promoveria na 

população a compra de alimentos mais saudáveis. Este imposto deveria fazer com que os 

alimentos saudáveis e biológicos não fossem tão caros e, consequentemente, mais acessíveis 

à população em geral, permitindo que houvesse maior variedade destes e não de alimentos 

prejudiciais. Ao ser cobrada uma taxa na alimentação tipo “fast - food”, evitaria uma 

tendência tão elevada para a aquisição da mesma. 

               Além destes factores, o custo mais elevado da “fast - food” equilibraria a economia, 

pois se baixássemos o preço aos alimentos saudáveis e biológicos, poderíamos obter lucro no 

aumento de custo à “fast- food”. 

 O governo também pouparia mais a nível das despesas com a saúde, podendo investir 

em campanhas publicitárias, em horário nobre, sensibilizando a população, com particular 

incidência nos jovens, para hábitos de alimentação saudável e prática desportiva.  

              A implementação de gabinetes de acompanhamento personalizado aos jovens nas 

escolas seria financiada pela verba do imposto acima referido.    

 

 

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

 

1. Criação de um imposto nutricional ao "fast - food" que reverteria a favor da promoção de 

alimentos saudáveis nomeadamente provenientes da agricultura biológica. 

 

 



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. 

2. Aumento de campanhas publicitárias a produtos com poucas gorduras e açúcares aliadas à 

prática de desporto, atribuíndo benefícios fiscais às empresas que o promovam.  

 

 

3. Criação nas escolas de um gabinete  de rastreio, apoio e acompanhamento de jovens e 

crianças com distúrbíos alimentares e/ou em risco de ter esses problemas. 

 


