CDS-PP ASSEMBLEIA MUNICIPAL ALMADA

Exm.º Senhor Presidente
Assembleia Municipal de Almada
05 de Fevereiro de 2015

Requerimento: ao abrigo das disposições legais e regimentais, vem desta forma o
Deputado Municipal do CDS-PP António Pedro Maco apresentar Requerimento à Câmara
Municipal de Almada

ASSUNTO: REFEIÇÕES FORNECIDAS/CONFECCIONADAS NAS ESCOLAS

Tem sido recorrente algumas queixas e um manifesto descontentamento e desagrado por
parte de pais e encarregados de educação no que respeita às refeições que são fornecidas e
confeccionadas aos alunos nalgumas escolas básicas do concelho de Almada.
Esse descontentamento foca-se no que respeita à qualidade da comida fornecida aos alunos
nas escolas que fica muito aquém do que seria de esperar.
Sabendo-se que a Organização Mundial de Saúde em 2002 elaborou o denominado manual
“Estratégia Mundial sobre Alimentação Saudável, Actividade Física e Saúde, sabendo-se que
tem sido feito um enorme esforço por parte de instituições e organizações, como por parte
dos mais variados actores na tentativa da implementação de novos hábitos alimentares e de
uma vida mais saudável e sabendo-se ainda que as boas praticas alimentares começam cedo
nas escolas, o representante do CDS-PP na Assembleia Municipal de Almada vem desta
forma, questionar a Câmara Municipal de Almada nos seguintes pontos:
1- Tem a Câmara Municipal conhecimento do descontentamento e desagrado por
parte de pais e encarregados de educação dos alunos que frequentam as escolas sob

a tutela da autarquia no que diz respeito às refeições fornecidas/confeccionadas
nessas escolas?
2- Entende a Câmara Municipal que as refeições fornecidas aos alunos nas escolas sob
sua tutela são manifestamente equilibradas do ponto de vista nutricional e que
estão adequadas ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde mais
concretamente às refeições fornecidas às crianças?
3- Que medidas toma a Câmara Municipal para fiscalizar e para controlar as refeições
que são fornecidas pelas empresas que prestam esse serviço?

O Deputado Municipal do CDS-PP

