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CAPÍTULO I 

Introdução 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais reuniu, no dia 03 de setembro de 

2015, na delegação da Assembleia Legislativa da ilha terceira, com o objetivo de 

apreciar, relatar e dar parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a 

Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto 

de Decreto Legislativo Regional nº 51/X – Programa de incentivo ao consumo de peixe 

dos Açores nas cantinas do Sistema Educativo Regional.  

O referido Projeto de Decreto Legislativo Regional deu entrada na Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores no dia 01 de junho de 2015, tendo sido 

submetido à Comissão Permanente de Assuntos Sociais por despacho da Presidente da 

Assembleia datado de 02 de junho de 2015. 

 

CAPÍTULO II 

Enquadramento Jurídico 

O Projeto de Decreto Legislativo Regional em apreciação foi apresentado por 

iniciativa da Representação Parlamentar do PCP, ao abrigo do disposto na alínea d) do 

n.º 1 do artigo 31.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos 

Açores (Lei n.º 2/2009, de 12 de Janeiro) e do artigo 114.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa Regional dos Açores (Resolução 15/2003/A, de 26 de Novembro).  

A iniciativa legislativa em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo 

artigo 119.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

sendo que a respetiva apreciação e emissão de parecer exerce-se ao abrigo do disposto 

na alínea a) do artigo 42.º e n.º 1 do artigo 123.º, ambos do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores.  

Nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, as matérias relativas a “educação” são 

competência da Comissão de Assuntos Sociais. 
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CAPÍTULO III 

Processo de Análise 

A Comissão deliberou, por unanimidade, proceder à audição do Secretário 

Regional da Educação e Cultura (SREC), bem como solicitar parecer escrito a todas as 

Unidades Orgânicas do Serviço Educativo Regional.  

A audição teve lugar a 02 de julho de 2015, na delegação da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores da ilha Terceira. 

 

1) Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC), 

Professor Doutor Avelino de Freitas de Meneses: 

“Não como em casa; tem espinhas; é mole, etc” foram estas as primeiras 

palavras proferidas pelo SREC, referindo-se aos alunos do Sistema Educativo Regional 

quando nas cantinas lhes é servido peixe às refeições. Uma das consequências destas 

atitudes é a troca das cantinas pelos cafés e snack-bares mais próximos, fruto da 

rebeldia própria da faixa etária respeitante e pelo consentimento dos pais para tal.  

As cantinas constituem os melhores centros de educação alimentar para as 

crianças e jovens, combinando alimentos de forma adequada e saudável e conferindo 

normas de conduta e postura corretas.  

O peixe faz parte de uma dieta alimentar saudável, seja pelos seus valores 

nutricionais como pelos níveis de iodo que apresenta e que são indispensáveis ao ser 

humano. O incentivo ao consumo de peixe é uma realidade, seja nos manuais escolares, 

como no Plano Regional de Saúde, que na área de intervenção da Promoção da Saúde 

em contexto escolar incluiu o consumo de peixe como fazendo parte de uma 

alimentação correta e ainda pelas visitas de estudo realizadas às lotas em contexto 

escolar.  

Se por um lado, o acréscimo do consumo de peixe dos Açores nas cantinas 

escolares pode trazer vantagens económicas para algumas ilhas, por outro lado acarreta 

também muitas contrariedades. Desde logo, a necessidade de manter os níveis de 

abastecimento relativamente ao mercado nacional. Depois, o peixe é fornecido às 
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escolas inteiro, ou seja, com vísceras, escamas e espinhas. Tendo em conta que em 

algumas escolas o número de refeições diárias ascende a 1000, aumentar o consumo de 

peixe implica não só iniciar os trabalhos de cozinha às 5 horas da manhã, como a 

montante exige mais serviços de transformação e amanho, e requer maior 

disponibilidade para a congelação do peixe após a sua transformação. 

Concluiu comentando que, à exceção da escola da Calheta de São Jorge, onde o 

consumo de peixe tem sido um sucesso, o aumento verificado nas restantes escolas tem 

sido muito pequeno, não apresentando dados que justifiquem outro tipo de intervenção.  

      

Seguiu-se um período de pedidos de esclarecimento, que contou com a 

intervenção da deputada Judite Parreira. 

 

A deputada Judite Parreira contestou a afirmação “Não como em casa” como 

sendo quanto baste, pois também é sabido que muitos alunos não estudam em casa e 

têm de estudar na escola. A apresentação dos pratos, indicou a deputada, é um fator 

muito importante no aliciamento ao consumo da refeição, o que nem sempre se verifica 

nas escolas.  

Comentários à parte, a deputada confrontou as afirmações do SREC com uma 

notícia publicada no Jornal Açoriano Oriental, do dia 4 de junho, onde se lê que o 

Governo Regional, pela Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia vai 

desenvolver uma campanha para aumentar o consumo de peixe dos Açores com menor 

valor comercial nas cantinas escolares.  

Assim, questionou se a Secretaria Regional da Educação e Cultura também vai 

integrar esta ação; e, se por um lado existem épocas do ano em que a exportação de 

peixe é deficitária para a procura, existem outras épocas em que não existe escoamento 

para todo o pescado capturado nos Açores. A opção por fornecedores fixos poderá ser 

uma forma de ultrapassar alguns problemas. Em suma, a deputada considerou que a 

iniciativa permite 2 vantagens: aumentar o consumo de peixe dos Açores pelas crianças 

açorianas e garantir que determinadas espécies de peixe tenham escoamento. 
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O SREC disse registar a opinião da deputada em como os pratos servidos nas 

cantinas tem uma apresentação deficitária e que dará o devido conhecimento aos 

responsáveis por esse Sector, comentando no entanto, que visitou todas as Unidades 

Orgânicas da Região, onde almoçou em várias e não notou falta de apresentação, ou 

queixas de maior importância.   

Quanto à iniciativa, o SREC esclareceu não ter dito que era contra a mesma, 

pelo contrário registou a importância do peixe na dieta alimentar e do seu consumo nas 

cantinas escolares.  

O aumento do consumo, bem como o aumento do fornecimento de peixe é que 

pode representar um problema de maior monta, seja pela exportação do mesmo, pela 

inexistência deste em determinadas épocas do ano e ainda pela logística necessária até 

que o peixe seja apresentado no prato.  

 

Outros Pareceres: 

Até à data da elaboração do presente relatório, deram entrada na Comissão de 

Assuntos Sociais os seguintes pareceres, dele fazendo parte integrante: 

 - Parecer emitido pela Escola Profissional da Ribeira Grande;  

- Parecer emitido pela Escola Básica Integrada das Capelas;  

- Parecer emitido pela Escola Profissional da Ilha de São Jorge;  

- Parecer emitido pela Escola Básica e Secundária Tomás de Borba;  

- Parecer emitido pela Escola Básica Integrada de Angra do Heroísmo;  

- Parecer emitido pela Escola Básica Integrada Mouzinho da Silveira;  

- Parecer emitido pela Escola Profissional da Santa Casa da Misericórdia de 

Ponta Delgada. 
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CAPÍTULO IV 

Apreciação na Generalidade 

 

A presente iniciativa legislativa visa – cf. dispõe o artigo 1.º – instituir “o 

Programa de incentivo ao consumo de peixe dos Açores nas cantinas do Sistema 

Educativo Regional.” 

 

A forma de comparticipação deste “Programa” consta vertida no artigo 2.º, 

incumbindo-se o Governo Regional (cf. artigo 4.º) da regulamentação do “Programa” 

em causa. 

 

Por outro lado, importa referir que o proponente, em sede de exposição de 

motivos da presente pretensão, apresenta a seguinte fundamentação para a criação do 

presente “Programa”:   

 

i. “O consumo de peixe é uma componente essencial de uma dieta equilibrada e 

saudável, em especial nas fases iniciais do desenvolvimento do ser humano, um 

dos hábitos de vida saudável que deve ser ensinado às nossas crianças e jovens, 

desde as mais tenras idades.” 

 

ii. “Sendo os Açores uma região produtora de peixe é importante incentivar o 

conhecimento e o consumo de peixe dos Açores, o que trará vastos benefícios 

em termos de saúde pública e individual, como para as economias locais das 

ilhas.” 

 
iii. “O incentivo ao consumo local de peixe dos Açores apresenta assim enormes 

vantagens em termos de saúde, valorização da sustentabilidade ambiental da 

nossa pesca e dinamização dos circuitos económicos locais, contribuindo 

também para a valorização do preço do pescado em primeira venda.” 
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iv. “O investimento a realizar ao abrigo do presente Programa irá trazer grandes 

benefícios futuros em termos dos hábitos saudáveis das gerações mais jovens, 

mas também reflexos positivos imediatos na economia das ilhas e no valor do 

pescado a nível regional.” 

 

 

CAPÍTULO V 

Apreciação na Especialidade 

Nada a registar. 

 

 

CAPÍTULO VI 

Parecer 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais deliberou, por maioria, emitir 

parecer desfavorável ao Projeto de Decreto Legislativo Regional nº 51/X – Programa de 

incentivo ao consumo de peixe dos Açores nas cantinas do Sistema Educativo Regional, 

com o voto contra a iniciativa por parte do PS, com o voto a favor da iniciativa por parte 

do PSD e com a abstenção com reserva para Plenário por parte do CDS-PP. 

 

A Representação Parlamentar do PCP, proponente da iniciativa em apreço, 

embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, manifestou a 

sua natural concordância com a iniciativa objeto de apreciação e votação. 

 

A Relatora 

 
   (Arlinda Nunes) 
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O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

             
        A Presidente 
 

 

         

         

(Catarina Moniz Furtado) 

 

 

 






















