
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 de Lamego 

Circulo: Viseu 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

     Os alimentos trangénicos são alimentos cuja semente foi modificada em laboratório. Essa 

semente é modificada para que as plantas possam resistir às pragas de insectos e a grandes 

quantidades de pesticida. 

     Os aspectos negativos da utilização dos alimentos trangénicos são imensos tais como o 

aumento dos sintomas de alergia, a maior resistência a antibióticos nas pessoas e nos 

animais, o aparecimento de novos vírus, o empobrecimento da biodiversidade, o 

desenvolvimento de ervas daninhas muito resistentes que podem causar novas doenças e o 

desiquilíbrio da natureza, o desconhecimento das consequências da utilização dos alimentos 

geneticamente alterados a longo prazo. Por isso não devemos consumi-los enquanto não 

houver estudos que demonstrem se os alimentos trangénicos fazem bem ou mal à saúde e 

devemos evitá-los como medida de prevenção. 

 

     Actualmente, há na maioria das vezes uma alimentação incorrecta. Temos que perceber as 

ameaças que pairam sobre a humanidade e empreender estratégias para que haja uma 

substituição da nossa alimentação de modo a proporcionar uma vida com mais qualidade. As 

verduras que se compram nos mercados estão carregados de pesticidas e insecticidas, de 

fertilizantes e conservantes. Estes produtos químicos alteram os alimentos, de modo a que 

estes fiquem mais vistosos, para uma melhor venda, mas já não têm os nutrientes de outrora. 

A agricultura biológica deve ser implementada pois pode contribuir para uma melhoria da 

qualidade de vida porque consiste na produção de alimentos sem o uso de produtos 

químicos. Tudo o que vem da Natureza é bom e tudo que é artificialmente construido ou 

modificado pelo Homem é mau. 
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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. 

 

 

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

 

1. Proibição da venda de alimentos trangénicos. 

 

 

2. Maior divulgação de alimentos biológicos. 

 

 

3.       

 


