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Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais

CAPÍTULO I
Introdução

A 11 de março de 2017 deu entrada na Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores uma petição, à qual foi atribuído o n.º 6/XI, intitulada “Inclusão
de uma alternativa vegetariana nas cantinas/refeitórios das escolas da região”, que reúne
um total de 871 assinaturas, tendo como primeira signatária, Jéssica Costa Pacheco.
Por despacho da Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores, a referida petição foi remetida à Comissão de Assuntos Sociais, para relato e
emissão de parecer.

CAPÍTULO II
Enquadramento Jurídico

O direito de petição, previsto no artigo 52.º da Constituição da República
Portuguesa, é exercido nos termos do disposto no artigo 9º do Estatuto Políticoadministrativo da Região Autónoma dos Açores, na redação que lhe foi dada pela Lei nº
2/2009, de 12 de janeiro, nos artigos 189.º a 193.º do Regimento da Assembleia
Legislativa e na Lei nº 43/90, de 10 de agosto.
Cabe à Comissão permanente especializada com competência na matéria a
apreciação da petição e elaboração do respetivo relatório, nos termos do disposto nos
nºs 1 dos artigos 190.º e 191.º do Regimento, bem como do artigo 73.º, n.º 4 do Estatuto
Político-administrativo da Região Autónoma dos Açores.
Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores nº 18/2016/A, de 6 de dezembro, as matérias relativas a
“Educação”, onde se enquadra a presente petição, são competência da Comissão de
Assuntos Sociais.
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CAPÍTULO III
Apreciação da Petição

a) ADMISSIBILIDADE

Verificada a conformidade do exercício do direito de petição com os requisitos
legais (Lei nº 43/90) e regimentais (artigo 189.º do Regimento da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores), a Comissão de Assuntos Sociais
procedeu à apreciação da sua admissibilidade, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo
190.º do referido regimento e deliberou admiti-la, por unanimidade.

b) OBJETO DA PETIÇÃO
A presente petição pretende que que faça parte integrante da oferta dos
refeitórios e cantinas das escolas nos Açores uma refeição vegetariana e para isso
utilizam os seguintes argumentos:
• Os motivos que podem levar à adoção de uma alimentação vegetariana podem
ser éticos, ecológicos ou de saúde.
• Nos últimos anos, acumulou-se evidência científica a favor do aumento, na
nossa alimentação, de produtos de origem vegetal.
• A evidência aponta não só para a importância do consumo regular de produtos
de origem vegetal, como para o facto de uma alimentação exclusivamente
baseada nestes produtos ser igualmente ou até mais protetora da saúde humana.
• Em termos ambientais, a agropecuária tem um grande impacto, nomeadamente
na emissão de gases de efeito estufa, desflorestação, contaminação de água e
solos, assim como as quantidades exorbitantes de água utilizadas para a
produção de carne.
• A Direção Geral de Saúde já disponibilizou guias com linhas de orientação para
uma alimentação vegetariana saudável, alimentação vegetariana em idade
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escolar, assim como um guia de planeamento de refeições vegetarianas para
crianças em restauração coletiva.
• O facto de uma escola não ter esta opção, limita, descrimina e exclui uma
criança com uma alimentação distinta.

c) DILIGÊNCIAS EFETUADAS

Em Comissão Permanente de Assuntos Sociais decidiu-se ouvir a primeira
peticionária e o Secretário Regional da Educação e Cultura, e solicitar pareceres por
escrito às seguintes entidades: Escolas Profissionais, Integradas Básicas e Secundárias
da Região Autónoma dos Açores.

1) Audição de Jéssica Costa Pacheco, no dia 24 de abril de 2017, na Delegação
da ALRAA, em São Miguel, na qualidade de primeira peticionária:

A peticionária começou por enquadrar-se como Presidente da Associação
Vegano dos Açores que é a primeira do país. Explanou sobre toda a argumentação que
leva a uma opção alimentar desta via e que consta no texto da própria petição
reforçando aquela que é a opinião da Direção Geral de Saúde, e que também faz parte
do texto da petição, com os apelos já realizados pela Organização Mundial de Saúde.
Acrescentou que o aumento de adeptos desse tipo de alimentação tem sido
substancial e que por este motivo não faz sentido que sejam eles próprios a levar as
refeições de casa.

O deputado Paulo Estevão questiona se a petição vai no sentido de esta ser
alternativa diária ao que a peticionária afirmou que sim, havendo a necessidade de se
fazer um levantamento das realidades de cada escola.
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A deputada Sónia Nicolau questionou a peticionária se o objetivo é relativo a
vegetarismo, ou seja, sem qualquer alimento de origem animal ao que a peticionária
respondeu que sim.
A deputada relembra o que já foi afirmado, a 1 de março de 2017, pelo
Secretário Regional da Educação e Cultura que no próximo ano letivo já se incluirá uma
opção vegetariana de opção semanal Tendo aproveitado para colocar melhor
esclarecimento relativo a parecer da Escola Ferreira Drummond, no que respeita aos
custos que esta opção terá e também questionou sobre a fonte proteica neste regime
alimentar.
Em resposta a peticionária afirma que a opção ovo lacto não permitia abranger
todos os vegetarianos e acrescenta que a opção 100% vegetariana é mais barata.
Relativamente à fonte proteica informa que há a substituição da carne e do peixe, por
exemplo, por feijão já que há uma dificuldade em arranjar a soja e o tofu.

A deputada Graça Silveira no início da sua intervenção realçou o fato de que há
alimentações vegetarianas que podem não ser tão saudáveis. Referiu-se à unidose e a
opção de escolha do acompanhamento questionando se a disponibilidade da opção
vegetariana deve seguir a lógica da unidose ou na diversificação da oferta e se pretende
que a base vegetariana seja por base biológica.
Em reposta a peticionária refere que isso deverá ter em consideração os custos
das opções e realça o impacto da agropecuária em termos ambientais. Terminou a sua
resposta reforçando que uma refeição mais biológica traz mais benefícios de saúde, mas
o objeto da petição é a diversificação da oferta.

A deputada Maria João Carreiro começou por saudar a iniciativa dos
subscritores, afirmando que o fornecimento de uma alimentação saudável deve ser
sempre uma prioridade para os decisores políticos da região. Questionou a peticionária
sobre quais os estudos que sustentavam a afirmação de que uma refeição 100%
vegetariana é mais barata que uma de origem animal e a razão pela qual afirmava que a
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unidose tem menores custos que a diversificação. Perguntou ainda se há algum
levantamento do número alunos que possam querer esta opção.
Em resposta a peticionária refere o estudo com o título “Guia para a restauração
coletiva”. Acrescenta que a diversificação da oferta faria aumentar a opção de escolha.
Quanto ao levantamento do número de alunos responder não haver qualquer número
oficial, mas que tem aumentado a solicitação e a procura por esta alternativa junto da
Associação.

A deputada Zuraida Soares interveio para dizer que está esclarecida sobre o
assunto relevando sobretudo o facto de poder haver a possibilidade de optar, afirmando
ser este um direito.

O deputado Paulo Estevão interveio para dizer que apoia a petição e refere que
os pareceres são favoráveis fazendo referência às questões logísticas que são necessárias
pensar.
A deputada Sónia Nicolau questiona se no caso de ser unidose, conforme
abordado durante a audição, ou seja, a possibilidade de escolha do aluno, como se
garante o consumo de proteínas, ou seja a garantia de alimentação vegetariana estrita
saudável e equilibrada.
A deputada Graça Silveira refere que não há questão de preços porque será uma
questão de contratualização com os prestadores e questiona se há informação de
percentagem de professores e alunos que poderiam optar por vegetariana.

Em respostas a peticionária afirma que existem planos nutricionais e que essa
opção referida é mais abrangente. Acrescenta também que esta alternativa não seria
somente para os vegetarianos, mas sim para todos reforçando a necessidade de se
sensibilizar para uma alimentação saudável. Relativamente às percentagens afirma não
ter os dados e repete a argumentação anteriormente dada.
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A deputada Mónica Seidi interveio para dizer que um vegetariano deverá ter
uma opção também na escola e dá como exemplo a existência destas opções nos
hospitais acrescentando que a opção vegetariana deverá ser abrangente a todos.

A deputada Graça Silva refere-se à legislação de abril sobre obrigatoriedade da
opção vegetariana nas cantinas e pede comentário à peticionária.
Em resposta a peticionária refere que a legislação em causa é mais abrangente
que a petição já que a petição só faz referência às escolas.

2) Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC), no dia 26
de junho de 2017, na Delegação da ALRAA, na Terceira:

O SREC iniciou a sua intervenção inicial fazendo uma apreciação sobre aquilo
que a Secretaria Regional da Educação e Cultura tem promovido nas cantinas escolares,
nomeadamente no que se refere a uma alimentação equilibrada e saudável, referindo
que está a ser feita uma pedagogia sobre a ingestão de hortícolas e leguminosas.
Admitiu também que uma dieta vegetariana mal planeada será tão prejudicial
como outra dieta qualquer e que a solução aqui proposta se aproxima da dieta
mediterrânea.
Acrescentou ainda que apesar do elevado desperdício existente numa opção
desta natureza (ovo lacto vegetariano) em cada 5 semanas nas escolas elas já existem,
quando solicitadas previamente e até acrescenta testemunhos de algumas escolas.
O SREC afirmou, à semelhança do que já tinha feito, que a partir do próximo
ano letivo os Cadernos de Encargos para o fornecimento de refeições escolares incluirão
a opção vegetariana para qualquer aluno que queira usufruir da mesma em qualquer dia
da semana, mediante reserva antecipada e mediante autorização dos encarregados de
educação, evitando assim o desperdício.
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A deputada Mónica Seidi fez um comentário relativamente ao facto de a Região
ter taxas elevadas de pré obesidade e obesidade, e concomitantemente uma forte
associação a doenças crónicas como diabetes e hipertensão arterial, pelo que considera
que uma aposta na educação alimentar das crianças deve começar o quanto antes. Fez
ainda referência ao parecer da Escola Ferreira Drummond.

O deputado Paulo Mendes interveio para questionar se uma dieta vegetariana é
nociva à saúde já que não entende a necessidade de reserva antecipada e de esta ter de
ter a anuência do encarregado de educação.
Em resposta o SREC afirma que a pré reserva decorre da espectativa de que a
procura não será elevada, tendo em consideração as experiências já existentes e
relativamente à anuência informa que esta é uma medida nova e que a anuência se
aplica em outras matérias do âmbito escolar.

A deputada Sónia Nicolau questionou se esta opção já estará disponível no
próximo ano letivo e se irão também estar disponíveis nas escolas onde não existe
prestação de serviços por empresas externas.
Em respostas o SREC afirmou que será generalizado a todas as escolas incluindo
as escolas com funcionários próprios.

A deputada Maria João Carreiro começou por referir que assente em motivações
de saúde, ambientais e pedagógicas deu origem a presente petição, salientando
positivamente o facto de as cantinas no próximo ano letivo oferecerem o menu
vegetariano conforme já anunciado pelo governo regional. Destacou que mais
importante do que a oferta do menu vegetariano, era a sensibilização para os hábitos
saudáveis. No seguimento do afirmado pelo Senhor Secretário, questionou sobre a
necessidade da anuência do encarregado de educação caso o aluno opte pela refeição
vegetariana, dado que se supõe que será garantido o cumprimento daquele que será o
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caderno de encargos. Ao que o SREC reiterou a resposta já anteriormente dada e
afirmou que as refeições terão a qualidade exigida quer sejam vegetarianas ou não.

Outros pareceres:
Os pareceres solicitados e recebidos até à data de emissão deste relatório dele
farão parte, como anexos.

CAPÍTULO IV
Parecer

Considerando as pretensões dos peticionários, bem como o teor das audições
realizadas, a Subcomissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por unanimidade,
emitir o seguinte parecer:

1. Considerando que a presente petição foi subscrita por 871 cidadãos, a mesma
reúne as condições para ser apreciada em Plenário da Assembleia Legislativa,
nos termos e para os efeitos do disposto na alínea a) do nº 1 do artigo 192º do
respetivo Regimento;
2. Esta petição tem como objetivo que as Escolas dos Açores passem a ter
diariamente nas suas cantinas e refeitórios uma opção de refeição vegetariana e
que as mesmas estejam disponíveis para todos.
3. Todos os partidos mostraram a sua concordância em que esta opção esteja
disponível nas Escolas dos Açores.
4. O Secretário Regional da Educação e Cultura afirmou que a opção vegetariana
irá ser parte integrante do Cadernos de Encargos que as Escolas irão remeter
para efeitos de concurso de fornecimento de refeições escolares para o próximo
ano letivo.
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5. Do presente relatório deve ser dado conhecimento ao primeiro subscritor e ao
membro do Governo dos Açores com competência nesta matéria.

Contactada a Representação Parlamentar do PCP e o Grupo Parlamentar do BE,
embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, o BE fez saber
que “nada tem a opor”.

O Relator

(João Paulo Ávila)

O presente relatório foi aprovado por unanimidade.

A Presidente

(Renata Correia Botelho)
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