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Parecer  Projeto de Lei n.º 725/XIV/2ª (PAN) Autora: Martina Jesus (PS) 

Determina a não distribuição de leite achocolatado e outros produtos aromatizados 

às crianças do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, tendo em vista o 

combate da obesidade infantil e a promoção de hábitos alimentares saudáveis, 

procedendo à quarta alteração do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março 
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PARTE I – CONSIDERANDOS 

a) Nota introdutória 

O Grupo Parlamentar do Grupo Parlamentar do Partido Pessoas Animais e Natureza (PAN) 

tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República, exercendo os poderes que aos 

Deputados são conferidos pelas alíneas b) do artigo 156.º da Constituição e b) do n.º 1 do artigo 

4.º do RAR, o Projeto de Lei n.º 725/XIV/2ª (PAN) - Determina a não distribuição de leite 

achocolatado e outros produtos aromatizados às crianças do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo 

do ensino básico, tendo em vista o combate da obesidade infantil e a promoção de hábitos 

alimentares saudáveis, procedendo à quarta alteração do Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de 

março. 

A iniciativa deu entrada a 10 de março de 2021, tendo sido admitida no dia 11 de março, data 

em que, também, por despacho de Sua Ex.ª o Presidente da Assembleia da República, baixou, 

na generalidade, à Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto (8.ª), sendo anunciada 

no dia 17 de março de 2021. 

O Projeto de Lei n.º 725/XIV/2ª (PAN) é subscrito por três Deputados Grupo Parlamentar do 

Partido Pessoas Animais e Natureza (PAN), ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 167.º da 

Constituição e no artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), que consagram 

o poder de iniciativa da lei e do artigo 119º do RAR que define a forma de Projeto de Lei para as 

iniciativas de Deputados ou Grupos Parlamentares.  

O Projeto de Lei em apreço encontra-se, ainda, redigido sob a forma de artigos e é precedido de 

uma breve justificação ou exposição de motivos, cumprindo, assim, os requisitos formais 

previstos nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 124.º do RAR. Cumpre ainda o disposto no n.º 2 

do artigo 7.º da lei formulário dos diplomas1 e na alínea b) do n.º 1 do artigo 124.º do RAR, tendo 

um título que traduz sinteticamente o seu objeto principal. Sugere-se, todavia, na Nota Técnica2, 

o aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na especialidade ou em redação final, 

propondo a formulação “Determina a não distribuição de leite achocolatado ou aromatizado às 

 
1 Aprovada pela Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, com as alterações introduzidas pelas Lei n.º 2/2005, 
de 24 de janeiro, Lei n.º 26/2006, de 30 de junho, Lei n.º 42/2007, de 24 de agosto, e Lei n.º 43/2014, de 
11 de julho. 
2 Ver página 9 da Nota Técnica anexada. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110464
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110464
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crianças do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, alterando o Decreto-Lei n.º 

55/2009, de 2 de março”. 

Também os limites à admissão das iniciativas, previstos no n.º 1 do artigo 120.º do RAR, são 

respeitados, na medida em que não parece infringir a Constituição ou qualquer princípio nela 

consignado e define o sentido das modificações a introduzir na ordem legislativa. 

Em caso de aprovação, revestirá a forma de lei, sendo objeto de publicação na 1.ª série do Diário 

da República, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário. 

O Projeto de Lei não suscita qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em 

relação ao género, tendo, conforme a  ficha de avaliação de impacto de género (AIG), , um 

impacto neutro. 

A Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto é competente para a elaboração do 

respetivo parecer. 

 

b) Motivação, objeto e conteúdo da iniciativa legislativa  

Com a presente iniciativa visam os proponentes proceder à quarta alteração do Decreto-Lei n.º 

55/2009, de 2 de março, visando, com o presente diploma, a determinação da não distribuição 

de leite achocolatado e outros produtos aromatizados às crianças do ensino pré-escolar e do 1.º 

ciclo do ensino básico, de forma a combater a obesidade infantil e a promover hábitos 

alimentares saudáveis. 

Desde logo, no momento expositivo, procedem os proponentes à apresentação do conceito de 

obesidade infantil, enquanto “excesso de peso entre bebés e crianças até aos 12 anos de idade”, 

problema que, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) é um dos mais graves problemas 

de saúde do século XXI, equiparável a uma pandemia. É esta uma “condição” que “traz 

consequências graves na sua saúde, conduzindo a doenças físicas, problemas emocionais, 

sociais, bullying e mesmo risco de morte”. Os valores da obesidade infantil demonstram-se 

alarmantes e, na ótica dos proponentes, sabendo-se dos problemas que podem advir desta 

condição de saúde, quer na adolescência, quer em idade adulta, é, por isso, necessário optar-se 

por colocar em prática “medidas efetivas que visem garantir a disponibilização de alimentos 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c32595338354f574d325a4745334e7930784d474e6d4c5451784e6a4d744f4459315a6930784d6a6c6d59545979597a646a4f5467756347526d&fich=99c6da77-10cf-4163-865f-129fa62c7c98.pdf&Inline=true
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mais saudáveis às crianças, em qualquer contexto de vida”, questão que se demonstra ainda 

mais pertinente e necessária “uma vez que estas têm ainda baixa autonomia na sua capacidade 

de decisão”. 

No entendimento dos proponentes, sendo a obesidade infantil um problema que afeta 

transversalmente as crianças, os pais e a sociedade, é necessário agir de forma precoce, 

relevando, para tal, o preponderante papel da ação nas escolas, porque é nestas que “realizam 

uma parte significativa das suas refeições diárias”. 

De um conjunto de fatores que determinam a obesidade, destacam aqueles que se demonstram 

modificáveis, os fatores comportamentais. Neste ponto, refere-se que “Portugal tem sido 

considerado um dos países mais sedentários da Europa”. 

Nesta sede, referenciam os autores um conjunto de estudos que apontam no sentido de que a 

o excessivo consumo de açúcares e gorduras potenciam, naturalmente, problemas de obesidade 

e consequente risco de desenvolvimento de doenças associadas. 

Destacam que “diversos especialistas afirmam que, em vez de restrito ou desaconselhável, o 

consumo do açúcar deveria ser proibido para menores, por se tratar de um aditivo capaz de 

causar dependência”. 

Fazem referência ao Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, que estabelece o regime jurídico 

aplicável à atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar, que 

pretendem ver por este Diploma alterado, que prevê a distribuição de, entre outros, leite com 

chocolate a crianças do ensino pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico. Defendem, assim, que 

“apesar do leite achocolatado destinado às escolas ter uma composição diferente do leite 

achocolatado tradicional (…), o facto de ter menos açúcar, não torna o leite com chocolate um 

alimento saudável”, apoiando esta argumento em posições assumidas por médicos e 

nutricionistas e, como referido, em diversos estudos. 

Destacam, todavia, o “caminho importante em matéria de alimentação saudável” assumido pelo 

Estado português, servindo-se do exemplo do conjunto de medidas que apontam na direção por 

estes assumida, como a imposição de medidas limitativas de venda de “produtos prejudiciais à 

saúde nas máquinas de venda automática, disponíveis nas instituições do Ministério da Saúde”, 

ou a criação do imposto que incide sobre o consumo de bebidas açucaradas, como incentivo 



 
Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto 

 
que se materializou numa diminuição do consumo destas e aumento do consumo de bebidas 

com menos açúcar. 

Propugnam, assim, por uma “disponibilização de produtos alimentares de qualidade nutricional 

adequada a cada faixa etária”, de forma a que o combate à obesidade infantil, mas não apenas 

a infantil, se faça o mais cedo possível, na linha do tempo de vida. 

 

Pelo exposto acima, do destacado do momento expositivo da iniciativa, entendem os 

proponentes que a distribuição de leite achocolatado ou aromatizado nas escolas contraria a 

ratio que sustenta as outras medidas – as limitativas da oferta de produtos menos saudáveis –, 

que constituem, para os proponentes, um avanço que se tem consubstanciado “nos últimos 

anos no nosso país quanto à venda de produtos com gordura e açúcar”, entendendo ainda que 

o fornecimento de produtos com estas características nas e pelas escolas “transmite à 

população a ideia de que se trata de produtos saudáveis, criando um hábito alimentar nas 

crianças e levando a que os encarregados de educação os adquiram”. 

 

Por tudo isto, entendem os proponentes adequada a adoção da medida que determina a não 

distribuição de leite achocolatado ou aromatizado às crianças do ensino pré-escolar e do 1.º 

ciclo do ensino básico, ao abrigo do Programa de Leite Escolar. 

 

Para tal, apresentam o referido diploma, que se desdobra em 4 artigos. 

O artigo 1.º, relativo ao “Objeto”; O artigo 2.º, onde se consagra a concreta “Alteração ao 

Decreto-Lei n. 55/2009, de 2 de março”, especificamente ao número 1 do artigo 16.º. Onde, na 

redação atual, se diz que “1 - As crianças que frequentam a educação pré-escolar e os alunos do 

1.º ciclo do ensino básico recebem o leite escolar, diária e gratuitamente, ao longo de todo o 

ano letivo”, querem os proponentes que se leia “ 1- As crianças que frequentam a educação pré-

escolar e os alunos do 1.º ciclo do ensino básico recebem, diária e gratuitamente, ao longo de 

todo o ano letivo, o leite escolar simples e sem qualquer adição de açúcar ou aroma, 
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designadamente chocolate”; o artigo 3.º, “Norma transitória” e o artigo 4.º, que trata da 

“Entrada em vigor”. 

 

c) Enquadramento jurídico nacional e enquadramento parlamentar 

Remete-se, no que tange à análise das matérias de enquadramento jurídico nacional e 

internacional, para o detalhado trabalho vertido na Nota Técnica que acompanha o Parecer. 

Quanto ao enquadramento jurídico nacional destacam-se, todavia, alguns pontos3. 

Desde logo, constata-se a não existência de outras iniciativas ou petições pendentes sobre a 

não distribuição de leite achocolatado e outros produtos aromatizados às crianças do ensino 

pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico ou matérias conexas. 

Quanto aos antecedentes parlamentares, deixa-se a nota de que houve, nesta e nas anteriores 

Sessões Legislativas, diversas  iniciativas, que podem, em detalhe, ser consultadas na Nota 

Técnica, das quais destacamos, da presente Legislatura e Sessão Legislativa, o Projeto de Lei n.º 

725/XIV/2ª (PAN) que Recomenda o fornecimento de refeições escolares aos alunos 

beneficiários da ação social escolar através da rede de escolas do 1º ciclo e jardins de infância, 

que resultou na Resolução da Assembleia da República, onde se recomenda ao Governo que 

assegure o fornecimento de refeições escolares aos alunos beneficiários da ação social escolar 

através da rede de escolas do 1.º ciclo e jardins de infância. 

Destacam-se, como também se faz na Nota Técnica, o Projeto de Resolução n.º 1728/XIII/3.ª 

(BE) deu origem à Resolução da Assembleia da República- Recomenda ao Governo medidas que 

promovam o acesso a produtos da agricultura de produção local às cantinas públicas e o Projeto 

de Resolução n.º 1156/XIII/3.ª (BE) deu origem à Resolução da Assembleia da República 

- Recomenda ao Governo que assegure o bom funcionamento das cantinas e dos bufetes 

escolares. 

 

 
3 Ver Nota Técnica para informação completa, nas suas páginas 2 e seguintes. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110464
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110464
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22730
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42813
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42813
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21189
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42813
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42813
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20594
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d) Consultas e contributos 

A Nota Técnica sugere a consulta, em sede de apreciação na especialidade, das seguintes 

entidades, sugestões que entendemos serem de acompanhar: 

• Ministro da Educação;  

• CNE – Conselho Nacional de Educação; 

• Conselho de Escolas; 

• ANDE - Associação Nacional de Dirigentes Escolares; 

• ANDAEP - Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas; 

• CNIPE – Confederação Nacional de Educação; 

• CONFAP – Confederação Nacional das Associações de Pais; 

• ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses; 

• Direção-Geral da Saúde (DGS). 

Acrescenta-se, ainda, a sugestão de consulta da ANAFRE. 

 

 

PARTE II - OPINIÃO DO (A) DEPUTADO(A) AUTOR(A) DO PARECER 

A signatária do presente parecer exime-se, nesta sede, de manifestar a sua opinião política sobre 

o Projeto de Lei n.º 725/XIV/2ª (PAN), reservando a seu grupo parlamentar a respetiva posição 

para o debate em Plenário. 

 

 

PARTE III - CONCLUSÕES 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110464
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O Projeto de Lei n.º 725/XIV/2ª (PAN) foi apresentada nos termos constitucionais, legais e 

regimentais aplicáveis, encontrando-se reunidos os requisitos formais e de tramitação exigidos 

para que seja apreciado e votada em Plenário da Assembleia da República. 

 

 

PARTE IV - ANEXOS 

Em conformidade com o cumprimento no artigo 131.º do Regimento da Assembleia da 

República, anexa-se a nota técnica elaborada pelos serviços. 

 

 

 

 

 

 

Palácio de S. Bento, 30 de março de 2021 

 

A Deputada autora do Parecer                     O Presidente da Comissão 

 

(Martina Jesus)                                     (Firmino Marques) 
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