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ASSUNTO: Projeto de Resolu.;ao n. 0 124/XI "Fim da 
discrimi~a.;ao dos docentes e nao docentes da Escola 
Basica e Secundaria Mouzinho da Silveira no ambito do 
acesso ao refeit6rio que serve a Escola Basica e 
Secundaria Mouzinho da Silveira", apresentado pela 
Representa.;ao Parlamentar do PPM; 

A Representa~ao Parlamentar do PPM vem, pelo presente, nos 
termos reginientais aplicaveis, entregar a Mesa da Assembleia Legislativa 
da Regiao Aut6noma dos A~ores e a Vossa Excelencia, uma substitui~ao 
integral do Projeto de Resolu.;ao n.0 124/XI "Fim da 
discrimina.;ao dos docentes e nao docentes da Escola Basica e 
Secundaria Mouzinho da Silveira no ambito do acesso ao refeit6rio 
que serve a Escola Basica e Secundaria Mouzinho da Silveira", 
apresentado pela Representa.;ao Parlamentar do PPM;. 

Com os melhores cumprimentos, 

Rua Marcelino Lima 
9901-858 Horta 

0 Deputado do PPM 

Paulo Estevao 
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Representa~iio Parlamentar do 
P~rtldo Popular Momirquico 

A~ores 

Projeto de Resoluc;ao 

(Fim da discriminac;ao dos docentes e nao docentes da Escola 
Basica e Secundaria Mouzinho da Silveira no ambito do acesso 
ao refeit6rio que serve a Escola Basica e Secundaria Mouzinho 

da Silveira) 

Os alunos da Escola Basica e Secundaria Mouzinho da Silveira 
usufruem, desde janeiro de 2019, de refei<;oes escolares. Terminou 
assim uma longa e odiosa discriminac;ao. As crianc;as da ilha do Corvo 
eram as unicas, em todo o pafs, a quem estava vedado o acesso a 
refeic;oes escolares. 

Ao contrario do que muitos estimaram, as famflias e os alunos 
da ilha do Corvo aderiram, de forma muito significativa, ao 
fornecimento de refeic;oes escolares. Cerca de trinta alunos, num total 
de 47. Usufruir de refeic;oes escolares constitui urn direito legal, mas 
significa tambem ter acesso a urn conjunto de vantagens que os 
modelos educativos mais progressistas valorizam com cada vez mais 
enfase. 

0 acesso as refeic;oes escolares por parte dos alunos era a 
prioridade das prioridades. A questao esta para ja, ainda que no ambito 
de circunstancias que estao Ionge de ser otimas, resolvida. 

Mas permanece uma discriminac;ao e uma inobservancia da lei 
que e, a todos OS tftulos, intoleravel. A lei estabelece que OS docentes 
e nao docentes "podem utilizar os refeitorios dos estabelecimentos 
publicos de educac;ao e ensino". A lei estabelece, inclusivamente, que 
"quando urn estabelecimento publico de educac;ao e ensino, incluindo 
os do ensino artfstico e profissional, nao possua refeitorio proprio, 
podem os seus alunos, docentes e funcionarios recorrer ao refeitorio 
da escola mais proxima, mediante autorizac;ao do respetivo orgao 
executivo". 

0 acesso aos refeitorios dos estabelecimentos publicos de 
educac;ao e ensino por parte dos docentes e nao docentes que 
desempenham ·func;oes nos estabelecimentos publicos de educac;ao e 
ensino e algo que sucede em todo o sistema educativo regional. Mais 
uma vez, a Escola Basica e Secundaria Mouzinho da Silveira constitui 
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a unica excec;ao. Porque? A lei integra normas de discriminac;ao para 
os docentes e nao docentes que desempenham as suas func;oes na ilha 
do Corvo? Nao! 

0 facto dos docentes e nao docentes exercerem as suas func;oes 
numa ilha pouco povoada e com uma localizac;ao periferica justifica, de 
alguma forma, que o Governo Regional os discrimine? A resposta s6 
pode ser nao. 

E aceitavel, como defendem alguns sectores, que os docentes e 
nao docentes que exercem func;oes na ilha do Corvo nao possam 
aceder a um refeit6rio escolar e sejam abertamente discriminados no 
ambito do sistema educativo regional tendo em vista a salvaguarda do 
sector da restaurac;ao local? E lfcito beneficiar interesses particulares 
com base na inobservancia da lei e na adoc;ao de medidas abertamente 
discriminat6rias? A resposta s6 pode ser um claro e indignado nao. 

Tendo em conta as crescentes dificuldades de colocac;ao de 
docentes nas ilhas com uma localizac;ao mais periferica, nao e 
absolutamente il6gico e contraproducente manter uma discriminac;ao 
que prejudica o conjunto das condic;oes oferecidas pelo 
estabelecimento de educac;ao em causa? A polftica correta e 16gica nao 
sera, justamente, apostar na melhoria comparativa de condic;oes para 
atrair os docentes para as escolas e ilhas com mais dificuldades a nfvel 
das acessibilidades? 

A manutenc;ao da situac;ao de discriminac;ao dos docentes e nao 
docentes que exercem func;oes na ilha do Corvo e algo que, para alem 
de ser profundamente injusto, desrespeita claramente o quadro legal 
da Regiao Aut6noma dos Ac;ores. Afinal, trata-se de uma situac;ao de 
discriminac;ao que pode ser ultrapassada com um investimento pouco 
significativo. A sua nao resoluc;ao nao resulta de nenhuma 
impossibilidade logfstica. 0 que falta e vontade polftica para resolver o 
problema, algo que tem certamente origem no preconceito que alguns 
governantes acalentam em relac;ao a ilha do Corvo. 

Assim, a Representac;ao Parlamentar do Partido Popular 
Monarquico, nos termos da alinea d) do artigo 31. 0 do Estatuto 
Politico-Administrative da Regiao Aut6noma dos Ac;ores, 
propoe que a Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos 
Ac;ores aprove a seguinte Resoluc;ao: 
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Representa~ao Parlamentar do 
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A Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos Ac;:ores 
recomenda ao Governo Regional que garanta, ate ao inicio do 
proximo ano letivo, o acesso, por parte dos docentes e nao 
docentes que exercem as suas func;:oes na Escola Basica e 
Secundaria Mouzinho da Silveira, a refeic;:oes escolares em 
condh;oes semelhantes as que todos OS outros docentes e nao 
docentes usufruem nos restantes estabelecimentos publicos de 
educac;:ao e de ensino da Regiao Aut6noma dos Ac;:ores. 

Horta, 3 de julho de 2019 

0 Deputado 

---P-.raulo Estev~ 




