
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: EB23/S de Arcozelo 

Circulo: Viana do Castelo 

Sessão: Básico 

 

 

Projecto de Recomendação: 

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

 

Considerando que o sector da saúde é, em qualquer parte do mundo, fundamental para o 

desenvolvimento de qualquer País; 

Considerando que o contributo de uma alimentação saudável é muito importante para esse 

mesmo desenvolvimento; 

Considerando que em em Portugal se assiste, nos últimos anos, a um aumento preocupante 

de comportamentos e desvios alimentares com consequências negativas na saúde da 

população em geral, como a obesidade infantil, os quais tem implicações em gastos do Estado 

com tratamentos e na produtividade; 

Considerando que se torna necessário implementar várias medidas, com efeitos a curto, 

médio e longo prazo, que possam contribuir para uma evolução positiva neste domínio, 

fundamental para uma boa saúde dos portugueses e, consequentemente, do nosso País; 

Considerando que é necessário lutar contra a obesidade infantil e hipernutrição em Portugal; 

Propomos as seguinte medidas: 

 

 

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

 

1. Implementar campanhas de sensibilização/informação, a nível local, regional e nacional 

sobre atitudes e comportamentos a ter com a alimentação. 
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2. Promover a consciencialização/formação dos intervenientes na definição e confecção das 

ementas. 

 

 

3. Promover a fiscalização na produção e comercialização dos produtos alimentares, e 

conceder incentivos às empresas/organismos que promovam a alimentação saudável. 

 


