“BOAS PRÁTICAS” DE CCA, NA MODALIDADE
RESTAURAÇÃO COLETIVA, em Portugal
“FORNECIMENTO DE PRODUTOS
HORTÍCOLAS A JARDIM INFANTIL E ESCOLA
BÁSICA DA FREGUESIA DOS CANAVIAIS,
CONCELHO ÉVORA”
TIPO DE GESTÃO DAS CANTINAS
Gestão Direta

PROMOTOR
Identificação
Câmara Municipal de Évora

Tipo de promotor
Autarquia Local

Outras Entidades envolvidas
Junta de Freguesia de Canaviais

PÚBLICO-ALVO
População Escolar

ONDE
Jardim de Infância e EB1 da Freguesia de Canaviais

TIPO DE PRODUTOS
Produtos hortícolas

Nº REFEIÇÕES/DIA
230 refeições

CONTEXTO
Em maio 2015, com o objetivo de apoiar os produtores locais e o escoamento da sua produção, a Junta de Freguesia
de Canaviais criou o “Mercadinho de Canaviais – Frescos com Tradição”, um mercado semanal, todos os domingos
de manhã, onde participavam 5 produtores da freguesia.
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Com a publicação da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Câmara Municipal de Évora delegou as competências
de gestão direta de refeitórios e de fornecimento de refeições escolares às juntas de freguesia do concelho. Em
setembro de 2018, a Junta de Freguesia de Canaviais assumiu a responsabilidade de gerir o Jardim de Infância e
Escola Básica 1 (EB1), localizados nesta freguesia, aproveitando esta oportunidade para abastecer a cantina com
produtos hortícolas locais, dando continuidade à sua ação de apoio aos produtores, iniciada com a organização do
“Mercadinho dos Canaviais”.

OBJETIVOS
•

Apoiar a pequena produção agrícola e a economia local, criando um mercado local de produtos hortícolas e
o justo pagamento aos produtores;

•

Aumentar a qualidade da alimentação nos refeitórios escolares da Freguesia.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA
Em setembro de 2014, a Junta de Freguesia dos Canaviais assumiu a gestão direta da cantina escolar, responsável
pelo fornecimento de refeições aos estabelecimentos da rede escolar pública existentes na freguesia, o Jardim
Infantil e a Escola Básica 1, passando a adquirir os produtos hortícolas necessários à confeção das refeições aos
produtores locais.
O número de refeições fornecidas varia entre as 210 a 230 por dia (com exceção do período da pandemia COVID
19) e o número de produtores que inicialmente era de 5 passou atualmente para 4.
Os produtos fornecidos são frescos da época e de agricultura convencional: batatas, cenouras, cebolas, espinafres,
agrião, diversos tipos de couve, curgetes, alface, tomate, alho francês, alhos e aromáticas. Ocasionalmente pode
também ser fornecida fruta da época.
A CME é responsável pela elaboração dos menus escolares, pela gestão das cozinheiras e do pessoal afeto às
cantinas.
A gestão e organização do refeitório é da responsabilidade da Junta de Freguesia.
Para satisfazer os critérios de aquisição de produtos hortofrutícolas locais, frescos e de agricultura sustentável e
respeitar o cumprimento do valor nutricional das refeições, foi necessário rever o plano de ementas escolares.
Com a orientação da nutricionista da CME foram criadas três ementas – inverno, primavera e verão, com opções
vegetarianas e para dias festivos.
Tendo por base as ementas escolares enviadas pela CME, a cozinheira responsável pela cantina elabora a lista de
produtos hortícolas necessários para a semana seguinte e envia-a à Junta de Freguesia.
Esta procede, então, à aquisição dos produtos por ajuste direto simplificado, aos quatro produtores que participam
no Mercadinho dos Canaviais.
A encomenda dos produtos é feita semanalmente, a um dos produtores, segundo uma lista pré-definida. No caso
de o produtor não ter os produtos necessários para responder à encomenda, a Junta de Freguesia contacta o
produtor seguinte.
A entrega dos produtos é feita semanalmente e diretamente pelos produtores na cozinha do refeitório, uma vez
por semana, em data combinada. A responsável da cozinha confere a quantidade, a qualidade e assina documento
de receção da encomenda que é enviado para a Junta de Freguesia, sendo feito numa base mensal o pagamento
dos produtos fornecidos.
A CME organizou ações de sensibilização e capacitação das cozinheiras e do pessoal afeto às cantinas para a
introdução de produtos locais e sazonais na confeção dos menus escolares e de pratos vegetarianos.

RESULTADOS
•
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Fornecimento de produtos hortícolas sazonais, locais e frescos através de circuitos curtos com efeitos
positivos sobre a qualidade das refeições, a pequena produção agrícola e a economia local;

•

Envolvimento de 4 produtores locais no fornecimento dos produtos hortícolas necessários para a confeção
de cerca de 210 refeições escolares diárias, abrangendo 2 estabelecimentos da rede escolar pública, com
um potencial de 236 alunos;

•

Adaptação progressiva das ementas escolares à sazonalidade e origem local dos produtos.

PERSPETIVAS FUTURAS
• Garantir e manter a qualidade dos produtos;

• Aumentar o número de produtores locais para fornecer os produtos às cantina.
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