
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 E. B. 2,3 JACINTO CORREIA 

Circulo: FARO 

Sessão: BÁSICO 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

 

Considerando que:  

1.         Uma alimentação equilibrada é indispensável para termos uma população saudável e 

de que os jovens necessitam de adquirir hábitos alimentares saudáveis; 

2.         A “Segurança Alimentar” deve ser uma prioridade governamental para melhorar a 

qualidade de vida das populações  e diminuir as despesas do Estado com a saúde; 

3.         A falta de informação junto dos consumidores pode levar ao consumo de produtos 

prejudiciais à saúde; 

4.         A  utilização de produtos transgénicos pode causar riscos ambientais e ter 

consequências negativas para a saúde; 

5.         Os produtos transgénicos são preferidos pelos produtores para aumentar a produção e 

diminuir os custos em detrimento dos produtos biológicos e da saúde pública; 

6.         Se desconhece os produtos transgénicos que os portugueses já consomem, quer por 

produção interna, quer por importação; 

7.         A criação de “Zonas livres de transgénicos” não ser uma medida suficiente, uma vez 

que a produção de transgénicos em Portugal, sobretudo no Alentejo, terá triplicado de 2006 

para 2007 (de 1250 passou para 4500 hectares de área cultivada com milho geneticamente 

modificado). 

 

 

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



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. 

 

1.           Nós propomos que o governo divulgue, através da Internet e de outras formas de 

publicitação, os produtos que nós temos nos supermercados que contêm transgénicos, 

controle a produção nacional e a entrada em Portugal destes produtos, de modo a que os 

portugueses não sejam "as cobaias" dos outros países. 

 

 

2. Que apoie, nomeadamente através de incentivos financeiros e de formação, os 

agricultores, de modo a que a agricultura biológica seja rentável e estes não tenham 

necessidade de recorrer aos transgénicos. 

  

 

 

3. Crie normas para a publicidade enganosa, sobretudo aquela que é dirigida aos jovens, que 

leva ao consumo de produtos prejudiciais à saúde e incentive as escolas a que sigam uma 

dieta equilibrada, adequando os seus pratos preferidos a alimentos menos calóricos. 

 


