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INTRODUÇÃO 

A Comissão Permanente de Assuntos Sociais procedeu à apreciação, relato e emissão de 

parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência a Presidente da Assembleia Legislativa 

da Região Autónoma dos Açores, sobre o Projeto de Resolução n.º 170/XI – “Valor da 

contratualização das refeições escolares na Região Autónoma dos Açores”. 

 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO  

A apresentação do presente Projeto de Resolução, emanado pela Deputada Independente 

Graça Silveira, 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 

39/80, de 5 de agosto, alterada pelas Leis n.os 9/87, de 26 de março, 61/98, de 27 de agosto, e 

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 da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 15/2003/A, de 26 de novembro, alterada pela 

Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 3/2009/A, de 14 de 

janeiro), 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 18/2016/A, de 6 de dezembro, alterada pela Resolução da Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores n.º 22/2019/A, de 26 de novembro, a matéria em apreço na presente 

iniciativa é da competência da Comissão Permanente de Assuntos sociais. 
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APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE E ESPECIALIDADE  

A proponente, em sede de exposição de motivos, começa por referir que “Considerando que é 

do conhecimento público as recorrentes queixas apresentadas, por pais, encarregados de 

educação, por professores da má qualidade das refeições escolares. Assunto que tem sido 

também motivo não só de discussão pública, como de vários debates na própria Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores, facto que comprova o descontentamento dos 

demais envolvidos. Considerando que, pela consulta dos contratos de fornecimento de refeições 

pelas empresas de “catering” o valor pago pelas escolas da região é em média de 1 euro e 68 

cêntimos por refeição, havendo mesmo uma escola que paga 1 euro e 29 cêntimos, valores 

claramente insuficientes para poder confecionar uma refeição equilibrada e de qualidade. 

Considerando ainda que o valor pago pelos alunos que não tem escalão, ou seja, que não 

recebem apoio da ação social escolar, é de 2 euros e 39 cêntimos por refeição, constituindo este 

diferencial uma receita própria do fundo escolar, que é afeto à ação social escolar. Considerando 

que os pais destas crianças, que não têm escalão, estão a financiar as refeições das crianças mais 

desfavorecidas, os quais com a elevada carga de impostos que pagam, já estão a financiar o 

Estado Social. Considerando que o dinheiro pago pela senha de refeição deve ser para garantir 

a qualidade das refeições servidas às nossas crianças nas escolas da Região.” 

Assim, a proponente propõe que “A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores 

recomende ao Governo Regional o seguinte: 

1. As peças processuais do concurso de fornecimento de refeições (completa, ligeira e 

lanche) às escolas da Região Autónoma dos Açores, fixe como preço anormalmente 

baixo o valor inferior em 35% aos custos fixados no artigo 109.º do Estatuto do Aluno 

dos Ensinos Básico e Secundário, aprovado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 

18/2007/A, de 19 de julho, em vigor por força do disposto no n.º 2, do artigo 2.º do 

Decreto Legislativo Regional n.º 12/2013/A, de 23 de agosto, por forma a assegurar uma 

alimentação equilibrada e saudável das crianças e jovens matriculados nos 

estabelecimentos de educação e ensino da RAA, fator essencial para a qualidade de vida 

e saúde, quer física quer psicológica; 

2. Uma vigilância rigorosa das refeições servidas nos refeitórios escolares, de forma a 

monitorizar a quantidade e a qualidade das refeições, garantindo assim que estas 

satisfação efetivamente as necessidades nutricionais básicas dos alunos.” 
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PROCESSO EM ANÁLISE  

 

Diligências efetuadas: 

A Comissão de Assuntos Sociais deliberou proceder à audição do Secretário Regional da 

Educação e Cultura (SREC). 

 

Foi ainda deliberado solicitar parecer por escrito às seguintes entidades: 

 Assembleias de Escola da Região Autónoma dos Açores. 

Ao presente relatório são anexos os pareceres por escrito. 

 

A audição do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC) ocorreu no dia 6 de janeiro de 

2020, na delegação da ALRAA, em Ponta Delgada.  

 

 Audição do Secretário Regional da Educação e Cultura (SREC): 

 

A audição iniciou-se com a apresentação da iniciativa por parte da Deputada proponente. 

O SREC, em análise à proposta, disse que os valores das refeições escolares estão indexados às 

realidades das diferentes ilhas e às próprias condições do mercado. Acrescentou ainda que, 

pelos pareceres jurídicos que tem tido acesso, nomeadamente da Secretaria Regional, a 

uniformização dos valores em toda a região não é possível. De qualquer forma disse que a 

alteração dos valores das refeições aprovado no último Orçamento da Região para 2020 fazem 

uma aproximação aos valores do mercado, o que não invalida a necessidade de manutenção de 

fiscalização em vista à manutenção da qualidade das mesmas. Disse ainda que dos inquéritos 

realizados às Escolas sobre a qualidade de prestação das empresas a avaliação é positiva. 

A Deputada Graça Silveira interveio para dizer que não percebe porque se coloca um teto 

máximo ao valor, e que elogia, e não se pode colocar um valor mínimo perguntando sobre que 

motivo jurídico impede de se fazer. 

Em resposta o SREC disse que não quer justificar-se juridicamente e que a fiscalização se 

mantém como uma necessidade essencial para manutenção da qualidade das mesmas. 
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A Deputada Catarina Cabeceiras pediu esclarecimento sobre se, com as alterações realizadas no 

Orçamento da Região para 2020, esta questão fica resolvida e perguntou se com os valores 

praticados estão asseguradas refeições equilibradas. Perguntou ainda que medidas serão 

tomadas para aumentar o rigor do acompanhamento ao fornecimento de refeições escolares e 

como é feita a diferenciação das necessidades nutritivas entre alunos. 

Em resposta o SREC disse que a iniciativa do Governo senão resolve atenua a situação abordada 

por esta iniciativa e que a garantia da qualidade começa com a elaboração dos Caderno de 

Encargos e pelo acompanhamento das Escolas, pela Direção Regional da Educação. Já sobre as 

medidas disse considerar que as existentes neste momento são suficientes. Relativamente à 

diferenciação das necessidades dos alunos recordou que o problema neste momento é a 

quantidade de desperdício existente das refeições escolares. 

O Deputado Paulo Estevão interveio para dizer que fez um levantamento dos valores pagos em 

todas as Escolas e perguntou se o SREC acha possível fornecer refeições a um euro e vinte e oito 

ao que o SREC respondeu dizendo que o Governo incluiu no Orçamento da Região para 2020 um 

aumento em 50% o valor contratualizado para refeições escolares. 

A Deputada Maria João Carreiro iniciou a sua intervenção registando positivamente a norma 

introduzida em sede de orçamento regional para 2020, no qual reforçou o valor atribuído à 

refeições escolares, pois para o PSD Açores garantir a qualidade e o valor nutricional das 

refeições escolares devia ser uma prioridade. Alertou para a exigência de os cadernos de 

encargos obedecerem a requisitos de segurança alimentar, da qualidade e quantidade 

recomendada para as crianças e jovens em idade escolar, pelo que a expectativa do PSD era que 

o reforço da verba certamente poderia contribuir para tal. Contudo, dado que a norma por si só 

não é garante, e que independentemente do valor da refeição contratualizada ter influência na 

qualidade e quantidade nutricional que se exige, referiu que era necessário uma fiscalização 

rigorosa e contínua das refeições e, neste sentido, questionou o seu procedimento, ou seja, por 

quem era feita, como e de que modo se processava o acompanhamento por parte da Direção 

Regional da Educação. 

Em resposta o SREC disse que foram feitas cento e quarenta e duas vistorias por técnicos 

especializados e foi elaborado um questionário que avalia o fornecimento das refeições, 

acrescentando que isto não inviabiliza o necessário acompanhamento das escolas diariamente. 

A Deputada Graça Silveira perguntou sobre como, impondo um teto máximo, se consegue 

impedir valores anormalmente baixos, perguntando ainda se já foi feita alguma avaliação para 

identificar as razões do desperdício e solicitou que o Governo Regional fizesse um levantamento 

sobre a preponderância do escalão dos alunos que fazem refeições nas Escolas. 
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Em respostas o SREC disse que as refeições fornecidas das escolas são de boa qualidade, que a 

legislação não se reporta a problemáticas que são mais gerais e que achar médias de valores das 

refeições não é muito correto já que a diferenciação é uma das caraterísticas da nossa Região, 

havendo refeições mais baixas onde há melhor acesso aos produtos e refeições mais altas onde 

esse acesso é menor. Sobre a proposta da Deputada disse achar uma proposta desnecessária já 

que o resultado é obvio, nos Açores e em qualquer parte do País. 

A Deputada Sónia Nicolau interveio para reafirmar a posição do PS de que a garantia da 

qualidade de quantidade adequada a cada faixa etária é essencial. E que uma refeição 

nutricionalmente rica não é e nunca será uma refeição que encontrarão nas suas casas ou em 

qualquer estabelecimento ao largo da sua Escola. Perguntou ainda sobre quem realizou as cento 

e quarenta e duas vistorias anunciadas. 

Em resposta o SREC disse que as inspeções são realizadas pela Inspeção Regional de Educação e 

acrescentou que se está a discutir no sentido contrário daquilo que foi proposto e aprovado no 

Orçamento da Região para 2020. 

O Deputado Paulo Estevão interveio para dizer que o PS é que “mercantilizou” as refeições 

escolares porque enquanto as refeições foram realizadas pelas escolas a qualidade das mesmas 

era garantida, o que não acontece agora. 

 

 

VOTAÇÃO DOS PARTIDOS  

 

O Grupo Parlamentar do PS emite parecer de abstenção com reserva de posição para 

Plenário relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do PSD emite parecer de abstenção com reserva de posição para 

Plenário relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do CDS-PP emite parecer de abstenção com reserva de posição 

para Plenário relativamente à presente iniciativa. 

A Representação Parlamentar do PPM emite parecer de abstenção com reserva de 

posição para Plenário relativamente à presente iniciativa. 

O Grupo Parlamentar do BE, a Representação Parlamentar do PCP e a Deputada 

Independente, sem assento na Comissão, foram consultados, tendo a Deputada 

Independente emitido parecer favorável relativamente à presente iniciativa. 
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CONCLUSÕES E PARECER  

 

Com base na apreciação efetuada, a Comissão Permanente de Assuntos sociais deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer de abstenção com reserva de posição para Plenário, 

relativamente ao presente Projeto de Resolução. 

 

O Relator 

 

 

(João Paulo Ávila) 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

A Presidente 

 

 

(Renata Correia Botelho) 

 

 

















 
 

 
 

 
 

SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 

DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO 

ESCOLA SECUNDÁRIA DE LAGOA 

 
Assembleia de Escola 

 
 

 

Assunto: Pedido de Parecer sobre o Projeto de Resolução nº 170/XI (GS – DI) – “Valor da 

contratualização das refeições escolares na Região Autónoma dos Açores” 

 

Na sequência do pedido de parecer acima mencionado, solicitado pela senhora deputada Regional 

Graça Silveira, a Assembleia de Escola da Escola Secundária de Lagoa imite as seguintes 

considerações: 

-  o fornecimento das refeições escolares é um tema de grande preocupação de cada Orgão de 

Gestão, uma vez que cada vez mais se exige às escolas aquilo que não acontece em muitos lares – 

uma refeição equilibrada em cada dia, com menus ricos e diversificados, promovendo uma 

alimentação equilibrada; 

-  cada vez mais a confeção de refeições escolares é assegurada por empresas do ramo que seguindo 

os trâmites normais da contratação pública concorrem e devem depois ser devidamente 

controladas para que cumpram efetivamente o respetivo caderno de encargos; 

- Sendo a alimentação uma necessidade básica de cada aluno, independentemente da sua condição 

social, o preço a pagar por refeição deveria ser revisto, efetivamente; 

- Os elementos que constituem a Assembleia de Escola da ESLagoa consideram que não é da 

competência deste órgão, nem das escolas, o pronuncio sobre qual o valor da contratualização das 

refeições escolares, mas sim, se o serviço está a ser bem executado, se a quantidade e qualidade 

correspondem aos padrões estabelecidos. Refira-se que pagar mais não é sinónimo de melhor 

qualidade no serviço prestado. 

- Mais importante que o custo contratualizado seria a revisão da legislação sobre a Ação Social 

escolar que se encontra completamente desajustada à atual realidade dos serviços face a outras 

iniciativas políticas que têm vindo a terreiro. 

 


































































