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PROJECTO DE DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL

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

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. 

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. 

Existem já em diversas ilhas iniciativas, de raiz associativa ou privada, com vista ao

escoamento local do pescado, fresco e transformado, que fornecem produtos de altíssima

qualidade. No entanto, não lhes é possível competir em termos de preço com o pescado

congelado que é comercializado através das grandes cadeias de distribuição, apesar de

este por vezes apresentar níveis de qualidade inferiores e representarem produções com

muito menor sustentabilidade ambiental. 

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. 

As cantinas escolares desempenham um papel essencial na formação dos hábitos

alimentares  das  futuras  gerações  e,  assim,  devem  fornecer  refeições  saudáveis  e
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equilibradas e incentivar o consumo dos produtos locais, nomeadamente o de peixe fresco

ou transformado localmente. Assim, é importante reforçar os seus meios para que possam

fazer escolhas mais saudáveis e passem a incluir doses adequadas de pescado local nas

suas ementas, em medida adequada à sua população escolar. 

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. 

Assim, ao abrigo da alínea a) o nº2 do artigo 62º da Lei 2/2009, de 12 de Janeiro, que

aprovou o Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores, a Assembleia

Legislativa da Região Autónoma dos Açores decreta:

Artigo 1º

Objeto

Pelo presente é instituído o Programa de incentivo ao consumo de peixe dos Açores nas cantinas

do Sistema Educativo Regional. 

Artigo 2º

Comparticipação

1. É atribuída às unidades orgânicas do Sistema Educativo Regional uma comparticipação,

num valor mínimo de EUR: 0,80€ por aluno, por refeição, destinada à aquisição de peixe

capturado e transformado na Região Autónoma dos Açores;

2. O valor mencionado no número anterior é actualizado anualmente por Portaria do membro

Governo responsável pela área da educação;
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Artigo 3º

Dotação

As verbas necessárias à execução do presente diploma serão inscritas em cada ano em rubrica

própria no Plano regional Anual. 

Artigo 4º

Regulamentação

Compete ao Governo Regional regulamentar o presente diploma no prazo de 60 dias.

Artigo 5º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor com o Orçamento da Região Autónoma para o ano de 2016. 

O Deputado do PCP Açores

(Aníbal Pires)
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