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Identificação da Escola: Colégio Campo de Flores
Circulo: Setúbal
Sessão: 2º e 3º Ciclos

Projecto de Recomendação:
Exposição de motivos:

(considerações ou argumentos que justificam ou enquadram as medidas propostas)

Nos dias de hoje, ao mesmo tempo que a obesidade se afirma como um dos maiores
desafios do séc. XXI, distúrbios alimentares como a anorexia e a bulimia começam a
preocupar cada vez mais, as famílias portuguesas.
Gerar esperança num futuro melhor é essencial, sobretudo num país de crise, onde a
confiança não abunda. Assim, elegemos o ambiente escolar como alvo de correcções,
resultado do nosso sentido crítico e da necessidade de uma nova esperança.
Sejamos claros: na Lei, os municípios são responsáveis pela alimentação do ensino pré-escolar
e do 1ºCiclo. A grande maioria não recorre a nutricionistas para elaborar as ementas e, nas
escolas onde não há serviços externos, acabam por ser os cozinheiros a defini-las, com o
eventual auxílio de professores.
Isto não pode continuar. É até aos onze anos que as crianças se habituam a comer com regras
e equilíbrio e é óbvio que futuro significa responsabilidade. Assim, a AR deverá transferir a
responsabilidade da gestão alimentar das autarquias para as DRE, através de um conjunto de
princípios orientadores a aplicar nas escolas.
Mais: deverão ser criados, nas escolas, planos de detecção e apoio a vítimas de distúrbios
alimentares e deverá limitar-se a venda de certos produtos nos recintos escolares, para que
os educadores também modifiquem atitudes nas suas residências e tenham a plena confiança
de que as práticas são as mais correctas. Sem dúvida, isto representará um novo fôlego, com
visão de futuro. Será uma esperança renovada no papel da escola como segundo formador do
ser humano, logo a seguir às famílias.
Na agricultura, Portugal, empobrecido, tem uma actividade pouco dinâmica.
Não nos resignamos, queremos ambição. Queremos agricultura biológica. O Estado deverá
facultar terrenos àqueles que pretendam criar cooperativas agro-pecuárias biológicas, como
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forma de apoiar a actividade e gerar riqueza.
De facto, aumentará a oferta – e a concorrência – e diminuirá os preços. Teremos produtos
mais saudáveis e mais baratos e também o gasto com o armazenamento de excedentes
descerá. A agricultura biológica produz menos e o mercado terá capacidade para escoar os
produtos.
Não há dúvida: o futuro está na agricultura biológica. Com ela, criaremos uma nova esperança
económica, mais segurança e confiança das famílias.
Também a biotecnologia alimentar representa uma enorme esperança. A partir dela,
desenvolvem-se processos de conservação e transformação dos alimentos que permitem
manter e potenciar todos os seus benefícios e valores nutricionais.
Algumas empresas desenvolvem modelos de produção destes produtos, para a indústria
alimentar. Pensamos que, no futuro, o Estado deverá apoiar as universidades, para que
iniciem parcerias com estas empresas, aumentando o seu número e a concorrência do
mercado.
Alertamos com orgulho para o produto a seguir exposto. As nossas propostas são fruto de
reflexão responsável e cuidada. Definimos um rumo e objectivos, sabemos como lá chegar.
Trata-se de um rumo de futuro e de um caminho de coragem, a percorrer por um Bem Maior:
a mudança. Não nos podemos demitir da missão de contribuir para o progresso, para um
futuro melhor e para elevar os níveis de confiança das famílias na alimentação.
Ora, a quem quer nada é difícil.

Medidas propostas:

(redigir com clareza e objectividade, sem alíneas)

1. 1.

Que as DRE passem a ter a competência de gerir a alimentação escolar do ensino préescolar e do 1ºCiclo, com o auxílio de nutricionistas, e que, em cada escola, se limite a venda
de produtos alimentares nutricionalmente desaconselhados e se criem planos de detecção e
apoio a vítimas de distúrbios alimentares.

2. Que crie um plano nacional de incentivo ao estabelecimento de cooperativas agropecuárias biológicas, que contemple, por exemplo, o empréstimo de terrenos por parte do
Estado.
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3. Que crie um projecto de apoios que fomente parcerias entre universidades e empresas, por
forma a impulsionar a pesquisa na área da biotecnologia alimentar e no desenvolvimento dos
processos industriais de transformação dos alimentos.

