
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 Cooperativa de Vale S. Cosme 

Circulo: Braga 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que  

 

1. O acesso autónomo às refeições diárias é uma necessidade básica e reflexo de uma 

sociedade integradora de todos os cidadãos 

 

2. Não existem, actualmente, estudos científicos que garantam a utilização segura de 

Organismos Geneticamente Modificados na alimentação humana. Pensa-se, acredita-se, os 

estudos apontam para que o seu uso seja razoavelmente inócuo, mas algumas pessoas 

desenvolveram reacções alérgicas. E não há certezas acerca do seu consumo a longo prazo. 

Sem mais investigação, e com uma utilização desregulada, as consequências para a saúde 

individual e comunitária são uma incógnita para o futuro. Será, este, um risco que vale a pena 

correr? 

 

3. Os nossos hábitos alimentares têm-se alterado ao longo dos anos. Somos cada vez mais 

influenciados pela sociedade de consumo e as consequências são óbvias. A obesidade, a 

diabetes e a hipertensão são, hoje, uma realidade com a qual convivemos. Produtos 

nutricionalmente desadequados são-nos apresentados em embalagens atractivas e 

acompanhados de campanhas publicitárias que incitam ao seu consumo. Se nada for feito os 

maus hábitos alimentares de hoje irão consumir, no futuro, uma enorme quantidade de 

recursos humanos e financeiros. Por isso, e à semelhança do que já é feito na prevenção do 

tabagismo ou na prevenção rodoviária, o Governo tem que assumir um papel mais 

interventivo na promoção de hábitos alimentares saudáveis, não deixando essa tarefa como 

uma responsabilidade exclusiva das famílias. 
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Medidas propostas: (redigir com clareza e objectividade, sem alíneas) 

 

1. Recomendamos que todas as escolas tornem os refeitórios acessíveis a deficientes motores 

e invisuais com a colocação dos tabuleiros e outros itens a uma altura adequada, bem como a 

edição da ementa em Braille ou a colocação de etiquetas identificativas dos vários objectos. 

 

 

2. . Sugerimos que o Governo restrinja a utilização de Organismos Geneticamente 

Modificados na produção alimentar, enquanto não existir a confirmação de que os mesmos 

são totalmente seguros para a utilização humana. 

 

 

3. . Propomos que o Governo implemente uma campanha nacional dirigida em especial aos 

mais jovens, onde, com o recurso a publicidade, sessões de esclarecimento, cartazes, etc., se 

promovam hábitos de alimentação saudável.  

 


