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Interpelação Escrita 

 

Assegurar a execução do “Plano de Leite” 

 

O “Plano de Leite” foi lançado há vários anos com o objectivo de cultivar hábitos 

alimentares nos alunos. Recentemente, uma escola foi notificada pelo fornecedor de 

leite de que era necessário efectuar a sua recolha no mercado, por isso, não foi 

possível o fornecimento de leite para os alunos beberem. Segundo alguns 

encarregados de educação, sucedeu um caso em que o leite distribuído aos seus 

filhos na escola ficou estragado, e receiam que isso se deveu a um problema da 

qualidade do produto ou do seu armazenamento de forma inadequada. Assim, se os 

seus filhos menores de idade não conseguirem distinguir que o leite está estragado e 

o consumirem, é possível que haja um risco para a sua saúde. 

 

No passado, surgiram também problemas com o “Plano de Leite”, 

designadamente em 2016, com o leite de uma empresa italiana, tendo o Centro de 

Segurança Alimentar recolhido várias amostras de diferentes lotes desse leite, até se 

confirmar, finalmente, que era seguro para consumo. Por outro lado, as autoridades 

sanitárias italianas confirmaram que a matéria-prima com problema não entrou na 

linha de produção desse leite, estando a qualidade do leite assegurada. Assim, depois 

disso é que o Governo decidiu continuar com a execução do contrato de fornecimento 

do leite no ano lectivo de 2016/2017, escolhendo o produto dessa marca. Segundo as 

informações disponíveis, neste momento, o “Plano de Leite” continua a utilizar o 

produto da referida marca, por isso, esperamos que as autoridades possam verificar 
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se há ainda algum problema com a qualidade desse leite, e que esclareçam os 

encarregados de educação quanto à razão da recolha do mesmo.   

 

De acordo com os documentos do concurso para o fornecimento de leite/leite de 

soja às escolas nos anos escolares de 2021/2022 e 2022/2023, a escolha do 

fornecedor é feita de acordo com o preço das bebidas, a composição das mesmas, a 

experiência do concorrente no fornecimento do leite/ou de leite de soja, a história da 

marca, o certificado de qualidade das bebidas, os operadores de transporte do 

concorrente que fazem a entrega do leite/leite de soja às escolas, entre outros factores. 

O Governo deve fiscalizar o cumprimento do contrato de fornecimento, avaliar a 

qualidade das bebidas e, caso o fornecedor não cumpra as condições estipuladas no 

contrato, tem o direito de exigir uma indemnização. 

 

Nestes termos, interpelo o Governo sobre o seguinte: 

 

1. Qual é o balanço da execução do “Plano de Leite” durante os últimos anos? 

Quais foram as razões que levaram à recolha de leite recentemente? Quando é que 

vai ser retomado o fornecimento normal? O Governo já procedeu à devida fiscalização? 

 

2. Segundo as autoridades, a escolha de uma marca de leite tem por base vários 

factores, nomeadamente, a história da marca, a sua qualidade, a sua composição, o 

seu preço, etc., e a escolha rigorosa do leite com garantia de qualidade, de acordo 

com os procedimentos estabelecidos para o concurso público. No entanto, os 

encarregados de educação têm dúvidas sobre a qualidade, o sabor e o tipo de leite 
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em pó que os serviços competentes estão a escolher. O leite em pó da referida marca 

não é um dos mais procurados no mercado, tendo-se verificado problemas em 2016, 

então, porque é que continua a ser utilizado ao longo dos anos? Quais foram as razões 

e fundamentos para a escolha de um leite com baixo teor de gordura? 

 

 

21 de Outubro de 2022 

 

O Deputado à Assembleia Legislativa da RAEM, 

 

Lam Lon Wai 

 


