Petic;ao pela Inclusao de uma alternativa vegetariana nas
cantinas/refeit6rios das ·escolas
Para: Presidente da Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos Ac;:ores
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Os motivos que podem levar aadopc;:ao de uma alimentac;ao vegetariana podem ser eticos
(relacionado com a protecc;:ao, bem-estar e direito dos animais) ecol6gicos ou de sallde.
Nos ultimos anos, acumulou-se evidencia cientifica a favor do aumento, na nossa
alimentac;:ao,
de
produtos
de
origem
vegetal. .
A evidencia aponta nao s6 para a importancia do consume regular de produtos de origem
vegetal, como para o facto de uma alimentac;:ao exclusivamente baseada nestes produtos
ser igualmente ou ate mais protectora da saude humana. Por outro lado, sabemos hoje que
uma alimentac;ao exclusivamente vegetariana, quando b'em planeada, pode preencher
todas as necessidades nutricionais de urn ser humane e pode ser adaptada atodas as fases
do ciclo de vida, incluindo a· g:ravidez, lactac;:ao, infil.ncia, ~dolescencia e em idosos ou ate
atletas. ·
Em termos ambientais, a agropecuaria tern urn grande impacto, nomeadamente na
emissao de gases de efeito estufa, desflorestac;ao, contaminac;ao qe agua e solos, assim.
como as. quantidades exorbitantes de agua utilizadas para a produc;:ao de came.
A Direcc;:a~ Geral de Sa(tde jil disponibilizou guias com linhas de orientac;:ao para uma
alimentac;:ao vegetariana saudavel, alimentac;:ao vegetariana em idade escolar, assim como
urn guia de planeamento de refeic;:6es vegetarianas para crianc;as em restaurac;ao
colectiva.
Estes guias.perrnitem deter conhecimento de como adoptar uma alimentac;:ao vegetariana,
assim como demonstrar como em contexte de restaurac;ao colectiva, como eo caso das
escolas, e possivel ter refeic;oes vegetarianas saudaveis e mais baratas do que as de origem
animal.
0 facto de uma escola nao ter esta opc;ao, limita, descrimina e exclui uma crianc;:a com
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uma
alimentas:ao
distinta.
Desta fotma, toma-se imperative incluir nas cantinaslrefeit6rios das escolas uma
alternativa vegetat;iana.

Link da Petl~ao: http://peticaopublica.com/pview.aspx?pi=PT83728
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