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: Colégio Cesário Verde
Circulo: Lisboa
Sessão: Básico

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

As medidas apresentadas enquadram-se em três aspectos considerados relevantes para a
alteração dos hábitos alimentares:
1. O incentivo da venda e consumo, através de subsídios governamentais, de produtos
biológicos, pois estes contêm menor quantidade de químicos, corantes e conservantes que
ajudam a melhorar a alimentação dos consumidores.
2. Facilitar a selecção de produtos alimentares mais saudáveís através de símbolos que
alertam a qualidade do alimento numa escala que vai desde os alimentos mais saudáveis até
aos prejudíciais à saúde.
3. Transmitir informação aos pais para ensinar depois os seus filhos a ter uma alimentação
correcta, com o objectivo de mudar a mentalidade dos portugueses.

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

1. Aplicar 10% de desconto em todos os produtos biológicos.

2. Classificar os alimentos com um símbolo “Amigo do Organismo” ou com uma escala.

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.

3. Formação a pais para estes se informarem do que é uma alimentação saudável e dos
perigos de uma alimentação prejudicial à saúde.

