“BOAS PRÁTICAS” DE CCA, NA MODALIDADE
RESTAURAÇÃO COLETIVA, em Portugal
“Projeto piloto
Cantina Arouca Agrícola”
TIPO DE GESTÃO DAS CANTINAS
Gestão Protocolada

PROMOTOR
Identificação
Município de Arouca – Divisão de Desenvolvimento Social

Tipo de promotor
Autarquia

Outras Entidades envolvidas
Associação Geoparque Arouca (AGA) – Arouca Agrícola
Jardim de Infância e Escola Básica nº1 de Serra da Vila – Mansores – Arouca
Associações de Pais e Encarregados de Educação (APEE) do J.I. e E.B. 1 do Pólo Escolar da Boavista e APEE da E.B. 1
Serra da Vila e J.I. Casal – Mansores

PÚBLICO-ALVO
População Escolar

ONDE
Jardim de Infância e Escola Básica nº1 de Serra da Vila – Mansores – Arouca

TIPO DE PRODUTOS
Hortícolas, Frutas, Leguminosas, Broa

Nº REFEIÇÕES/DIA
70
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CONTEXTO
O concelho de Arouca, pertencente ao distrito de Aveiro e à Área Metropolitana do Porto, é reconhecido como
Geoparque Mundial da UNESCO e Rede Natura 2000.
Como forma de apoiar e desenvolver a realidade agrícola, sua caraterística, o Município constituiu a estratégia
municipal Arouca Agrícola – Produzir Local, Consumir Local, atualmente sob gestão da AGA.
Em setembro de 2018, decidiu-se iniciar, para esse mesmo ano letivo de 2018/2019, um processo de
implementação da Cantina Arouca Agrícola, com ementas piloto 100% locais, durante 1 semana em cada um
dos 3 períodos letivos, num total de 3 semanas, sendo as restantes semanas fornecidas também com produtos
locais. Este processo desenvolve-se no âmbito do PIICIE – Arouca, Um município Inteligente | Ação 1 Nutri+ e numa
parceria da Divisão de Desenvolvimento Social do Município de Arouca e da AGA, APEE da E.B. 1 Serra da Vila e J.I.
Casal – Mansores.

OBJETIVOS
•

Dar a conhecer os produtos da terra, provenientes do agricultor, de cada época do ano;

•

Sensibilizar para os benefícios e importância da escolha por produtos frescos, sazonais e locais;

•

Incentivar escolhas alimentares sustentáveis;

•

Aproximar as crianças e jovens dos produtos e produtores do território;

•

Educar para estilos de vida mais saudáveis e sustentáveis;

•

Inovar pedagogicamente.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
Cantina Arouca Agrícola é um projeto piloto inovador, de literacia alimentar à mesa, uma cantina com identidade
local e um espaço pedagógico onde as refeições fornecidas procuram respeitar a disponibilidade alimentar local,
a sua sazonalidade e valor cultural próprio.
Na Cantina Arouca Agrícola, as ementas são saudáveis e procuram ser sustentáveis. Procura-se o menor
impacte ambiental possível e, por isso, segue-se o novo paradigma do pensar uma ementa - parte-se dos produtos
disponíveis e daí criam-se as receitas, os pratos, as combinações com equilíbrio, de modo a servir
sustentabilidade, saúde e sabor. Privilegia-se um modelo de integração participada das crianças e jovens na
descoberta sensorial dos alimentos da terra, incentivando o conhecimento das variedades regionais, dos benefícios
nutricionais e de saúde, o contacto com produtores e a inovação na utilização destes alimentos como ingredientes
de receita. Desta forma, há refeições acompanhadas por nutricionistas, transformando a cantina num espaço
pedagógico.
Na cantina Arouca Agrícola são seguidos dois tipos de ementas:
Ementa Geral
Implementada em todas as semanas do período letivo, exceto nas 3 semanas estipuladas como sendo
Semana da Ementa Arouca Agrícola. Na Ementa Geral, procura-se que os acompanhamentos hortícolas e
a fruta sejam locais e sazonais, sendo o fornecimento preferencial efetuado pelo Arouca Agrícola.
Ementa Arouca Agrícola
Implementada numa semana por período letivo, num total de três para o ano letivo. A metodologia da
construção da Ementa Arouca Agrícola parte da disponibilidade dos produtos locais. Assim,
comparativamente com a prática comum e com a Ementa Geral, alteram-se sobretudo o conduto e a
guarnição. Ao serem de origem local, os produtos a utilizar são mais de origem vegetal.
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O mesmo institui-se dando cumprimento ao protocolo de cooperação entre o Município, a AGA e a APEE definindo
que:
 O Município, enquanto proprietário da marca Arouca Agrícola e promotor do projeto, autoriza o uso
desta marca na cantina da Escola Básica de Serra de Vila por via da respetiva APEE;
 O Município garante a validação das ementas e acompanhamento técnico na área da nutrição
necessária ao bom funcionamento do projeto;
 As encomendas de produtos à AGA são da responsabilidade da APEE que deverá respeitar os princípios
da alimentação equilibrada e sustentável e a oferta sazonal existente;
 A AGA garante o fornecimento de produtos agrícolas oriundos de produção excedentária local, sob a
marca Arouca Agrícola, através da venda de produtos junto da APEE;
 A AGA compromete-se, dentro da disponibilidade e oferta sazonal de produtos disponibilizada pelos
produtores locais a fornecer à APEE os referidos produtos encomendados em boas condições de
higiene e segurança alimentar;
 A APEE procede ao controlo de quantidades e qualidade dos produtos fornecidos no ato da entrega;
 Os técnicos da AGA afetos ao projeto garantem junto dos produtores, através de acompanhamento
técnico regular, a qualidade e segurança dos produtos hortofrutícolas fornecidos à APEE;
 A AGA procede, sem aviso prévio, regularmente a ações de monitorização, auditoria e controlo de
apresentação e da qualidade das refeições fornecidas.

RESULTADOS
A mudança do fornecimento alimentar num serviço de restauração coletiva, para que bem recebido e com
resultados mais sustentados, implica uma visão global da gestão e prestação do serviço, assim como do
envolvimento da equipa e dos utentes.
Como resultados do Projeto Piloto Cantina Arouca Agrícola, destaca-se:
 Aumento da autonomia das crianças na refeição, assim como melhoria do seu comportamento interpessoal e alimentar (maior recetividade e apreciação da refeição).
 Aumento da proporção de refeições vegan (média de duas em cinco) nas Semanas da Ementa Arouca
Agrícola, com uma de cinco refeições, sendo 100% de origem local e as restantes quatro refeições,
com mais de 80% de origem local. Além disso, foram introduzidos novos alimentos: hortícolas - como
por exemplo couve rábano; tubérculos - como batata-doce; leguminosas - com as variedades regionais de
feijão; e broa.
 Aumento efetivo do consumo por produtos locais, o acompanhar das estações do ano e dos seus
alimentos caraterísticos e a variedade alimentar e nutricional servida.
 Escoamento da produção excedentária local, com produtos provenientes do universo dos 65
produtores apoiados pelo Arouca Agrícola, num contributo ativo para a coesão social, a economia
circular, numa logística de cadeia curta de abastecimento de benefício ambiental global.
Potenciar que as crianças de hoje sejam melhores adultos amanhã. Para tal e neste âmbito, não importa só o ato
de comer, mas sim de tudo o que está envolvido no mesmo, incluindo os seus impactes ambientais, económicos e
sociais.

PRINCIPAIS DIFICULDADES
A continuação do sucesso do projeto e o seu enraizamento implica um maior investimento em recursos humanos,
nomeadamente para o acompanhamento:
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 Muito mais regular na construção do plano de ementas, na gestão das encomendas e na gestão
económica, pela necessidade de adaptação à disponibilidade do produto, cuja variabilidade pode ser
muito instável (semanal/quinzenal/mensal).
 No refeitório, consciencializando para o respeito pela disponibilidade sazonal, também influenciado
pelas alterações climáticas. Este acompanhamento inclui o trabalho: com as equipas da cozinha, o apoio
à utilização de ingredientes mais variados e com disponibilidade variável; com as crianças, para treinar
o paladar e aceitabilidade e com os pais, encarregados de educação e toda a comunidade escolar.
Reconhece-se, portanto, ser fundamental um aumento de investimento (tempo/recursos humanos) na gestão e
acompanhamento das refeições, e numa abordagem de adaptabilidade das recomendações da alimentação
saudável, para uma alimentação mais sustentável e por isso com identidade alimentar local, adaptada criativa e
ponderadamente com consciência ecológica.

PERSPETIVAS FUTURAS
Repensar e desenhar estratégias que possibilitem o investimento para a manutenção a longo prazo de projetos
como este.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
https://www.cm-arouca.pt/municipio/areas-de-atuacao/agricultura/arouca-agricola/
AGA – Associação Geoparque Arouca www.aroucageopark.pt
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