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SECTION B – Reading and Writing

Tarefa 7: Leitura

APROVEITE!

Diariamente, cinquenta mil refeições ficam por servir nos restaurantes portugueses. Evitar 
que acabem no lixo é um objetivo do decreto aprovado recentemente pela Assembleia da 
República.

O documento referido considera vital “a gestão eficiente dos alimentos” e sugere medidas 
como o incentivo do público em geral à aquisição de alimentos em mercados locais, o 
estabelecimento de uma percentagem obrigatória de produtos alimentares locais a consumir 
pelas cantinas públicas e a dinamização de atividades de sensibilização nas escolas.

Uma das medidas que deverá ser posta em prática nas embalagens dos produtos é 
a distinção entre alimentos com data de validade limite e produtos com data de validade 
indicativa, ou seja, distinguir entre os que não devem ser consumidos depois da data 
inscrita e os que, embora percam algumas qualidades depois da data inscrita, podem ser 
consumidos na mesma.

Em alguns países europeus, a legislação obriga os hipermercados a doarem os alimentos 
fora de prazo a instituições sociais e os restaurantes maiores têm de disponibilizar 
embalagens aos clientes que queiram levar os restos de comida para casa. Assim reduzem 
o desperdício, que, nos países industrializados, chega aos 1,3 mil milhões de toneladas de 
alimentos por ano, o suficiente para alimentar aqueles que passam fome no mundo todos os 
dias, que já atingem os 925 milhões.

Em nossas casas, também podemos ser cidadãos ativos, se nos lembrarmos de fazer listas 
de compras apenas com os produtos de que vamos precisar, de planear melhor as refeições 
familiares e de guardar as sobras para novas receitas, que podemos levar na marmita no dia 
seguinte ou pôr no congelador para usar mais tarde.
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Tarefa 8: Leitura e Escrita

O MUNDO NOVO DAS APPS

É hoje uma das principais indústrias digitais, quer pelo volume de receitas que tem gerado, 
quer pelo crescente interesse de um número astronómico de consumidores em todo o 
mundo. As Apps – da palavra inglesa applications – surgiram com os telefones inteligentes 
para facilitar a vida ao utilizador.

Há Apps para todos os gostos, carteiras e sistemas operativos e não há limites para o que 
nos podem ajudar a fazer. Vão desde as coisas mais simples como fazer chamadas ou 
enviar mensagens gratuitas, às coisas mais complicadas como ajudar um fumador a deixar 
de fumar ou, até, servir como sistema de alerta de ataques aéreos em zonas de conflitos de 
guerra. Nem o céu é o limite!

Não é preciso ser-se um génio das tecnologias para criar uma App, mas é preciso criatividade. 
As alunas de uma escola secundária portuguesa desenvolveram recentemente uma App 
que, com recurso a um banco de imagens organizadas por temas, facilita a comunicação a 
alunos do Ensino Especial.
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