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CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 

O Projeto de Resolução em análise deu entrada na Assembleia Legislativa da 

Região Autónoma dos Açores no dia 17 de junho de 2015 e foi submetido à apreciação 

da Comissão Permanente de Assuntos Sociais, por despacho da Presidente da 

Assembleia, emitido em 19 de junho de 2015, para apreciação e emissão de parecer até 

ao dia 20 de julho de 2015. 

 

CAPÍTULO II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pela Representação 

Parlamentar do BE, decorre da faculdade legal atribuída aos Deputados, nos termos da 

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), em conjugação com o disposto 

no artigo 114.º do Regimento da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos 

Açores. 

 

O Projeto de Resolução em análise cumpre todos os requisitos exigidos pelo 

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

(Resolução n.º 15/2003/A, de 26 de Novembro), o qual é aplicável por remissão do 

artigo 145.º do Regimento.  

 

Assim, nos termos do disposto na alínea a) do artigo 42.º do Regimento, 

compete à respetiva comissão especializada permanente apreciar e elaborar o 

correspondente relatório sobre a presente iniciativa.  

 

Por último, nos termos da Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 30/2012/A, de 21 de dezembro, a matéria em apreço na 

presente iniciativa é da competência da Comissão Permanente de Assuntos Sociais. 
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CAPÍTULO III 

PROCESSO DE ANÁLISE 

Para o efeito, a Comissão deliberou proceder à audição do Secretário Regional 

da Educação e Cultura (SREC), bem como solicitar parecer escrito, com caráter de 

urgência a:  

 - Todos os Conselhos Executivos das Unidades Orgânicas que integram o 

Sistema Educativo Regional (no texto a enviar deve mencionar-se que as Unidades 

Orgânicas que tenham nutricionistas a colaborar na elaboração, acompanhamento e 

fiscalização das suas ementas devem integrar a posição da(o) nutricionista, 

relativamente às refeições servidas na Unidade Orgânica, no parecer a remeter à CAS. 

Devem as Unidades Orgânicas referir se confecionam as refeições ou se o serviço de 

refeições está concessionado);  

 - Todas as Associações de Pais e Encarregados de Educação das Unidades 

Orgânicas do Sistema Educativo Regional;  

 - Todas as Associações de Estudantes das U.O (Unidades Orgânicas) do SER 

(Sistema Educativo Regional);  

 - Círculo Eleitoral da Região Autónoma dos Açores (RAA) do Conselho Geral 

da Ordem dos Nutricionistas – representado pelas Sras. Dras. Mafalda Oliveira e Rita 

Carvalho;  

 - Empresas de catering da RAA que tenham contratos estabelecidos com U.O. 

da RAA.   

 

A audição do SREC ocorreu no dia 02 de julho de 2015, na delegação da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores da ilha Terceira. 

Reunida novamente a 03 de setembro de 2015, a Comissão procedeu à emissão 

de parecer e aprovação do respetivo relatório. 

 

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

Doutor Avelino de Freitas de Meneses: 
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O SREC iniciou a audição informando que desde 2010 até à presente data o 

número de refeições escolares tem aumentado. Naturalmente uma boa qualidade de 

oferta leva a uma maior procura.  

No ano letivo de 2013/2014 registaram-se apenas 8 queixas, sendo que 3 

referiam-se à qualidade das refeições, 1 referia-se a um Infantário em Ponta Delgada, já 

encerrado e as outras 4 não tinham fundamento para serem consideradas queixas.  

No ano letivo 2014/2015 verificaram-se 3 queixas relativas à qualidade das 

refeições – 1 na Escola Antero de Quental, em que durante um período de obras para 

desinfestação de térmitas substitui as refeições completas, por refeições ligeiras. 

As transformações sociais e económicas verificadas nos últimos anos têm-se 

notado no acréscimo de maus hábitos alimentares e também no aumento do 

sedentarismo, tendo como consequência um amento da obesidade na população 

açoriana.  

O SREC sublinhou que as cantinas escolares são o melhor exemplo de uma 

alimentação correta e nutricionalmente adequada. Está em curso a elaboração de um 

manual anual sobre higiene e segurança alimentar que será disponibilizado a todas as 

Unidades Orgânicas do Sistema Educativo Regional, bem como entrará em 

funcionamento um programa de higiene alimentar inserido no Programa Regional de 

Saúde. A este programa concorreram 28 cantinas, que apresentam um caderno de 

encargos com indicação das refeições confecionadas; a existência de problemas de 

saúde específicos e até orientações religiosas justificam a que exista também a 

disponibilidade de fornecer refeições específicas. 

O SREC disse não pretender transmitir uma realidade idílica, mas assegurou que 

no início e no fim de cada período letivo o fornecimento de refeições, bem como a 

segurança e higiene alimentar são objeto de maior incidência por parte da tutela. A 

título de exemplo, o SREC informou quem foram visitadas mais de 40 cantinas em São 

Miguel e na ilha Terceira.  

Não obstante, o SREC concordou que é necessário desenvolver uma vigilância 

mais apertada no que respeita às refeições escolares 
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Finda a apreciação da iniciativa, o Secretário Regional disponibilizou-se para 

responder às questões que os deputados entendessem colocar, momento que foi 

utilizado pelas deputadas Judite Parreira e Catarina Moniz Furtado. 

 

A deputada Judite Parreira disse concordar que as cantinas escolares procuram 

oferecer boas refeições aos alunos, sendo que na maior parte dos casos os maus hábitos 

vem de casa. Também disse ser de opinião que as escolas que têm cantinas próprias têm 

um maior cuidado na confeção das refeições, até porque conhecem melhor os alunos 

que frequentam a escola, comparativamente às empresas de catering que trabalham 

apenas para o lucro e por isso não tem um cuidado tão personalizado. Em relação às 

queixas, a deputada alertou o SREC que nem todas as queixas chegam à Secretaria; por 

exemplo, disse ter conhecimento de uma queixa em que as refeições servidas não eram 

as mesmas que constavam da ementa dessa cantina, situações que denunciam a falta de 

maior fiscalização. Assim, perguntou ao SREC se esta fiscalização é apenas feita no 

decorrer de uma queixa apresentada, quando há suspeitas do não cumprimento do 

caderno de encargos ou se acontece de forma regular.  

O SREC comentou que asneiras alimentares todos nós fazemos, o que se refere é 

à necessidade de uma educação alimentar aos filhos, de modo a que estes sejam o elo de 

transmissão aos pais.  

Em relação ao tipo de refeição confecionada, a tendência é realmente para o 

recurso a empresas concessionadas.  

Atualmente, é exigido que as cantinas escolares sejam visitadas de forma regular 

por um elemento do Conselho Executivo correspodente; além destas vistorias existem 

outros dois tipos de fiscalização: a que obedece a um plano de vistorias, efetuadas de 

vez em quando sem o conhecimento de ninguém e as decorrentes de denúncias 

efetuadas.  

A Presidente da Comissão, deputada Catarina Moniz Furtado, questionou o 

número de queixas formais, independentemente de sabermos que existem outras não 

formalizadas, e se estas se referem à qualidade das refeições servidas nas cantinas ou se, 

por outro lado, também se referem à quantidade. 
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O SREC respondeu que no ano letivo passado registaram-se 8 queixas, sendo 

que também incidiram sobre a quantidade, embora em menor relevância.  

 

Outros Pareceres: 

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

Assuntos Sociais, os seguintes pareceres, que farão parte integrante do mesmo: 

- Parecer emitido pela Escola Básica e Secundária do Nordeste;  

 - Parecer emitido pela Escola Básica e Secundária das Velas;  

 - Parecer emitido pela Escola Profissional da Ribeira Grande;  

- Parecer emitido pela Escola Básica Integrada das Capelas;  

 - Parecer emitido pela Escola Básica e Secundária da Graciosa;  

 - Parecer emitido pela Escola Básica Integrada da Maia;  

 - 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 Profissional da Santa Casa da Misericórdia de 

Ponta Delgada;  

 - Parecer emitido pela Associação de Pais da Escola Secundária Jerónimo 

Emiliano de Andrade;  

 - Parecer emitido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola Básica e Secundária da Madalena;  

 - Parecer emitido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola Básica Integrada Canto da Maia; 

 - Parecer emitido pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola Tomás de Borba; 

 - Parecer emitido pela Associação de Estudantes da Escola Secundária Manuel 

de Arriaga; 

 - Parecer emitido pela Associação de Estudantes da Escola Secundária da 

Lagoa;  
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- Parecer emitido pelo Conselho Geral pelo Círculo da Região Autónoma dos 

Açores da Ordem dos Nutricionistas;  

 - Parecer emitido pela Nutricionista Dra. Sara Raquel Menezes Ferreira.   

 

 

CAPÍTULO IV 

APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 
A presente iniciativa visa, em concreto, recomendar “ao Governo Regional dos 

Açores que: 

1- As escolas públicas da Região implementem, no prazo de 6 meses, critérios de 

qualidade nutricional que orientem um processo de avaliação às refeições 

escolares; 

2- As escolas públicas da Região considerem os critérios definidos no número 

anterior para futuras adjudicações de refeições escolares.”  

 

O proponente refere que “Uma investigação conduzida pela nutricionista do 

Centro de Saúde do Nordeste, cujos resultados foram apresentados nas II Jornadas da 

Obesidade Infantil da Unidade de Saúde da Ilha de São Miguel confirmaram o que 

eram, até à data, suposições decorrentes da experiência da comunidade escolar acerca da 

falta da qualidade nutricional das refeições escolares e confirma o reconhecimento, por 

parte da Ordem dos Nutricionistas, da falta ou ausência de informação sobre a qualidade 

da alimentação escolar, assim como a falta de fiscalização.” 

 

Acrescentando-se, em seguida, que “Segundo esta investigação, as empresas 

fornecedoras de refeições escolares, por um lado, abusam do recurso a carnes 

processadas e, por outro lado, não diversificam a oferta de hortícolas e leguminosas ou, 

por vezes, nem disponibilizam tais alimentos.” 
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Por último, conclui-se que “A falta de consideração e preocupação acerca da 

qualidade nutricional das refeições escolares é sintomática de uma política de saúde que 

tarda em investir na promoção da saúde e na prevenção primária […].”      

 
 

CAPÍTULO V 
PARECER 

Assim, a Comissão deliberou, por maioria, emitir parecer desfavorável à 

aprovação, pelo Plenário da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores, 

do Projeto de Resolução n.º 126/X – “Qualidade nutricional das refeições escolares”, 

com o voto contra a iniciativa por parte do PS e com a abstenção com reserva de 

posição para plenário por parte do PSD e do CDS-PP. 

 

Embora sem direito a voto na Comissão Permanente de Assuntos Sociais, a 

Comissão procedeu à consulta da Representação Parlamentar do PCP que, por sua vez 

absteve-se com reserva de posição para plenário. 

 

A Relatora 

 
   (Arlinda Nunes) 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

            
        A Presidente 
 

 

         

         

(Catarina Moniz Furtado) 






























































