
ASSEMBL~IA LEGISI,ATIVA DA 
REGIA() AUT() NOMA DOS A(:ORES 

Gabinete da Presid~ni:ia 

RESOLUQA:O DA AS~EMBLElA LEGISLATIVA DA REGIAO AUTONOMA DOS 

AQORES N.o 13/2019 · 

· FIM OA oiscruMrnAc;A.o nos nocENTES E NAO oocENTES DA EscoLA 
. -

BASICA"i~ SECUNI)ARIA MOUZINHO DA SILVEIRA NO AMBITO DO ACESSO AO 

REFEIT6RIOQUE SERVE A ESCClLA BASICA E SECUNDARIA MOUZINHO DA 

SILVEIRA 

Os ~dunos da Escoia :Sasica e Secundaria Mouzinho da SiJveira usu:fruem, desde janeiro de 

2019, de refei96es es_colares~ Terminou assim uma longa e odiosa discrimiria~tao. As crian9as 

da ilha do Corvo eram as Uriicas, em todo o pais, a quem estava vedado o acesso a refei96es 

escolares~ 

Ao contrario do que muitos estimaram, as familias e os alunos da ilha do Corvo aderiram, de 

forma muito significativa, ao fomecimento de refei~toes escolares. Cerca de trinta: alunos, num 

total de 47. Usufruir de refei~toes escolares constitui urn direito legal, mas signifi~a tambem ter 

acesso a urn conjunto de vantagens que os modelos educativos mais progressistas valorizam 

com cada vez mais enfase. 

0 acesso as refei9oes escolares por parte dos alun_os era aprioridade das prioridades. A questao 

esta para ja, ainda que no funbito de circunstancias que estao Ionge de ser 6timas, resolvida. 

Mas permanece uma discriminayao e uma inobservancia da lei que e, a todos os titulos, 

intoleravel. A lei estabelece que os docentes e nao docentes "podem utilizar os refeit6rios dos 

estabelecimentos publicos de educa~tao e ensino". A lei estabelece, inclusivamente, que 

"quando urn. estabeleciinento publico de educa9ao e ensino, incluindo os do ensino artistico e 

profissiorial, nao possua refeit6rio pr6prio, podem os seus alunos, docentes e :funcionarios 

recorre~ ao refelt6rio da escola mais pr6xima, mediante autoriza9ao do respetivo 6rgao 

~xecutivo". 
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ASSE\VIBL~IA ~~GISLATIVA DA 
REGiAQ'AUT6NoMA. oos ACORES. 

Gabinete da Presidencia 

0 acesso aos refeit6rios dos estabelecimentos publicos de educa9ao e ensino por parte dos 
. . 

docentes e nao docentes que desempenham fun9oes nos estabeleCimentos publicos de educa9ao 

e ensino e algo que· sucede em todo o sistema educativo regional. Mais uma vez, a Escola Basica 

e Secundciria Mouzinho da Silveira COJ?Stitui_a unica exceyaO. Porque? A lei integra normas de 

discriminayao para os docentes e 11ao docentes que desempenham as· suas fun9oes na ilha do 
. . ' . 

Corvo?Nao! 
. ' . 

0 facto dos ·docentes e nao docentes exercerem as suas fun9oes numa ilha pouco povoada e 

com uma lQcalizayao · periferica justifica, de algurila forma, que o Govemo Regional os 
,.· 

discrimirie? A resposta s6 pode ser nao . 

.$ aceitavel, como defendem alguns sectores, que os docentes e nao docentes que exercem 

fun9oes na ilha do Corvo nao possam acedei" a urn refeit6rio escolar e sejam abertamente 
~ . ' . . 

discriminados no ambito do sistema educativo regional tendo em vista a salvaguarda do sector . . 

da restaura9ao local? E lfcito beneficiar iriteresses particulares coni base na inobservancia da 

lei e na ado9ao de medidas abertamente discriminat6rias? A resposta s6 pode ser urn claro e 

indignadci nao .. 

Tendo ein conta as crescentes dificuldades de colocayao de doceiltes nas ilhas com uma 

localizayao · mais . periferica, nao e absolutamente i16gico e contraproducente manter uma 

discrimina9ao que prejudica o conjunto das condi9oes oferecidas pelo estabeleeimento de 

educayao em causa? A ,polftica correta e 16gica nao sera, justamente, apostar na melhoria. 

comparativa de condi9oes para atrair os docentes para as escolas e ilhas com mais dificuldades 

a nivel das acessibilidades? 

A manutenyao da situa9ao de discrimina9ao dos docentes e nao docentes que exercem fun9oes 

na ilha do Corvo e algo que, para alem de ser profundamente injusto, desrespeita claramente o 

quadro legal da Regiao Aut6noma dos A9ores._ Afinal, trata-se de uma situa9ao de 

discrimii1a9ao que pode ser ultrapassada com urn investimento pouco significativo. A sua nao. 

resolu9ao nao resulta de nenhuma impossibilidade logistica. 0 que falta e vontade politica para 

resolver o problema, algo que tern certamente origem no preconceito que alguns govemantes 

acalentam em rela9ao a ilha do Corvo. 
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Assim, a Assembleia Legislativa da. ~egi~o Aut6noma dos A9ores resolve, nos termos 

regimentais aplicaveis e. ao abrigo do gis~9~to:··no n.0 3 do artigo 44.0 do Estatuto ~olitico--. 
Administrativo da Regiao Aut6noma dos A9~res, recomendar ao Govemo Regional dos A9ores 

' ' ' . . . 
que garruita, ate ao inicio do pr6ximo.ano letivo; o acessp, por parte dos docentes e nao docentes 

. . . 

que exercem as suas fun9oeS' na Escola :aasica e. Secundaria Mouzinho da Silveira, a refei~oes 

escolares em condi90es semelhantes as que todos OS OUtrOS doceiJ.tes e nao docentes usuftuem 

nos restantes estabelecimentos: publicos de educa9ao e de ensino da Regiao Aut6noma dos 

A9ores. 

Aprovada pela Assembleia Legislativa da Regiao Aut6noma dos A9ores, na Horta, em 3 de 

julho de2019. 
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·A Presidente da Assembleia. Legislativa · 

da Regiao Aut6noma dos A9ores · 

1\na Luisa Pereira Luis 


