


 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES 

SUBCOMISSÃO DE POLÍTICA GERAL 

 

2 

 

INTRODUÇÃO 

 

A Subcomissão de Política Geral, em 12 de fevereiro de 2016, 

procedeu à apreciação, relato e emissão de parecer sobre Projeto de Lei 

n.º 111/XIII/1.ª (PAN) – inclusão de opção vegetariana em todas 

as cantinas públicas. 

O projeto de lei deu entrada na Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores no dia 26 de janeiro de 2016, tendo sido remetido à 

Comissão de Política Geral para apreciação, relato e emissão de parecer até 

ao dia 15 de fevereiro de 2016, por despacho de Sua Excelência a Senhora 

Presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

 

CAPÍTULO I 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

A pronúncia dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos 

Açores relativamente às questões de competência dos órgãos de soberania 

que digam respeito à Região exerce-se por força do disposto no n.º 2 do 

artigo 229.º da Constituição da República Portuguesa em conjugação com o 

que dispõe a alínea g) do n.º 1 do artigo 7.º, a alínea i) do artigo 34.º e os 

artigos 116.º e 118.º do Estatuto Político-Administrativo da Região 

Autónoma dos Açores, aprovado pela Lei n.º 2/2009, de 12 de janeiro e 

com o que estipula a alínea e) do artigo 42.º do Regimento da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores. 

A emissão do respetivo parecer pela Assembleia Legislativa ocorre 

num prazo de 20 dias, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 118.º do 

Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores. 
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A emissão do parecer da Assembleia Legislativa cabe à comissão 

especializada permanente competente em razão da matéria, nos termos da 

alínea e) do artigo 42.º do Regimento. 

Nos termos do disposto na alínea ii) do artigo 1.º da resolução da 

Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 23/2012 de 20 

de novembro, a matéria objeto da iniciativa é da competência da Comissão 

de Política Geral. 

 

CAPÍTULO II 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 

NA GENERALIDADE E NA ESPECIALIDADE 

 

I – NA GENERALIDADE 

O projeto de Lei visa a inclusão de opção vegetariana em todas as 

cantinas públicas. 

O proponente considera que o crescente interesse dos cidadãos pelas 

dietas vegetarianas e a procura de alternativas alimentares saudáveis tem 

estimulado a oferta que cada vez mais apresenta opções vegetarianas mais 

acessíveis e próximas. As perspetivas são que cada vez mais pessoas 

procurem estas opções, devendo aumentar a procura não só por pessoas 

que sigam uma dieta vegetariana mas também por outras pessoas. 

Considera ainda que os benefícios associados à dieta vegetariana 

poderão ser justificados devido ao menor consumo de produtos de origem 

animal e/ou ao maior consumo de produtos de origem vegetal. Por um lado, 

o consumo excessivo de produtos de origem animal tem sido relacionado 

com um risco aumentado de vários tipos de doenças crónicas. E a uma 
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maior longevidade, o que parece, per se, trazer benefícios possivelmente 

tão ou mais relevantes do que os malefícios do consumo excessivo de 

produtos de origem animal. 

Por conseguinte, entende o proponente que a oportunidade para a 

inclusão de uma alternativa vegetariana em todas as cantinas públicas tem 

várias motivações, não só uma função pedagógica, fazendo com que mais 

pessoas tenham contacto com este tipo de dieta e quais as suas vantagens; 

motivos ambientais; motivos de saúde mas também para impedir a 

discriminação das pessoas que seguem esta dieta mas que dificilmente 

conseguem fazer uma refeição fora das suas casas. Esta questão torna-se 

especialmente relevante quando se tratam de crianças e jovens, os quais 

são também cada vez mais a seguir este tipo de alimentação e sentem-se 

muitas vezes discriminados nas escolas, pelos colegas, professores, 

auxiliares, por comerem comida diferente, necessariamente trazida de casa. 

Com a introdução desta opção nas escolas, essa discriminação deixa de 

existir e as restantes pessoas passam a encarar este tipo de alimentação 

com normalidade. É importante que sejam asseguradas as condições para 

que todos possam seguir as suas dietas sem qualquer tipo de discriminação 

mas também é de extrema importância informar e sensibilizar as pessoas 

para o impacto que a sua alimentação tem na natureza mas também na sua 

própria saúde. 

 

II – NA ESPECIALIDADE 

 Considerando que o âmbito desta iniciativa integra matéria da 

competência legislativa e regulamentar própria da Região Autónoma dos 

Açores, entende-se que devem ser eliminadas as referências à 

administração regional autónoma, na alínea a) do artigo 2.º do 

Projeto em apreço. 
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III – CONSULTA AOS GRUPOS E REPRESENTAÇÕES PARLAMENTARES 

SEM ASSENTO NA COMISSÃO 

Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 195.º do Regimento, a 

Subcomissão promoveu a consulta às Representações Parlamentares do 

PPM e do PCP, já que os seus Deputados não integram a Comissão, os quais 

não se pronunciaram.  

 

CAPÍTULO III 

PARECER 

A Subcomissão de Política Geral deliberou, por unanimidade, nada ter 

a opor ao Projeto de Lei n.º 111/XIII/1.ª (PAN) – inclusão de opção 

vegetariana em todas as cantinas públicas, desde que seja acolhida a 

proposta de alteração referida na Especialidade no presente Parecer. 

 

Horta, 12 de fevereiro de 2016 

 

O Relator 

 

Cláudio Lopes 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

O Presidente 

 

Jorge Costa Pereira 


