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“BOAS PRÁTICAS” DE CCA, NA MODALIDADE 
RESTAURAÇÃO COLETIVA, em Portugal 

  
“ABASTECIMENTO	DE	PRODUTOS	
HORTOFRUTÍCOLAS	A	CANTINAS	NO	

CONCELHO	DE	ÉVORA”	
 

 

TIPO DE GESTÃO DAS CANTINAS 
Gestão Direta  

 

PROMOTOR 

Identificação 
Câmara Municipal de Évora; 
União de Freguesias de Évora;  
União das Freguesias da Malagueira e da Horta das Figueiras;  
União das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde. 
 

Tipo de promotor 
Autarquia Local 
 

Outras Entidades envolvidas  
TRILHO - Associação para o Desenvolvimento Rural 
Ruralentejo - Conselho para o Desenvolvimento Rural do Alentejo (plataforma das associadas da CNA no Alentejo) 
 

PÚBLICO-ALVO 
População Escolar 
 

ONDE 
Em 9 estabelecimentos da rede pública de jardins de infância e escolas do ensino básico, em 3 freguesias urbanas 
do Concelho de Évora: 

• União das Freguesias de Bacelo e Senhora da Saúde: EB1 Bairro da Câmara, EB1 Heróis do Ultramar e JI 
Garcia de Resende 

• União de Freguesias de Évora: EB1 S. Mamede 

• União de Freguesias de Malagueira e Horta da Figueira: refeitórios da EB1 Rossio, EB1 Horta das 
Figueiras, EB Cruz da Picada, entrega e transporte refeições EB1 Bairro de Almeirim e JI Cruz da Picada. 

TIPO DE PRODUTOS 
Hortícolas, frutas e plantas aromáticas 
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Nº REFEIÇÕES/DIA 
 800 refeições/dia 
 

CONTEXTO 
Reconhecendo a necessidade de valorizar a pequena agricultura e promover a economia local, em 2017, a Câmara 
Municipal de Évora (CME), a Trilho - Associação para o Desenvolvimento Rural e a Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA) assinaram um protocolo para implementar uma estratégia agroalimentar de base local para o 
concelho, alicerçada no desenvolvimento de circuitos curtos.  
 
Para a operacionalização deste protocolo/acordo foi elaborado um Plano de Ação, no qual se incluía o 
fornecimento de produtos locais às cantinas do concelho. 
 
Numa primeira fase foi decidido priorizar este fornecimento aos refeitórios escolares dos estabelecimentos de 
educação pré-escolar e 1º ciclo da rede pública do concelho, cuja gestão é da responsabilidade da Câmara 
Municipal de Évora e das freguesias que aderissem à parceria. 
 

OBJETIVOS 
• Estimular a pequena e média produção agrícola e a economia local, criando um mercado local de 

produtos agroalimentares e o justo pagamento aos produtores; 

• Desenvolver uma estratégia alimentar de base local no concelho de Évora apoiada em circuitos curtos 
de comercialização de produtos agroalimentares; 

• Aumentar a qualidade da alimentação das crianças nas escolas do concelho, através da revisão das 
ementas escolares, introduzindo produtos locais e sazonais e da formação do pessoal afeto às cantinas; 

• Diminuir a distância entre os produtores e a comunidade escolar; 

• Defender o ambiente reduzindo a emissão de gases com efeito estufa associados ao transporte. 

 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
A Câmara Municipal de Évora, tendo por base a lei de 75/2013, de 12 de setembro, delegou as competências de 
gestão direta de refeitórios e de fornecimento de refeições escolares nas juntas de freguesia do concelho. 

Para valorizar a produção agrícola local e dinamizar a economia dos seus territórios, as Juntas de Freguesia 
urbanas decidiram abastecer as refeições nas cantinas escolares da sua responsabilidade com produtos 
hortofrutícolas adquiridos a produtores locais.  

Esta alteração no processo de aquisição de produtos hortofrutícolas, passando da compra centralizada a grossitas 
no Mercado Abastecedor de Évora para um número mais alargado de produtores e de pequena dimensão, exigiu o 
recurso a uma entidade facilitadora do processo, a Associação Trilho, que garantisse a relação entre as juntas de 
freguesia, as cozinhas dos refeitórios e os produtores locais e gerisse a organização do fornecimento. 

O projeto inicia-se no ano letivo de 2017/2018, nas cantinas das Escolas do Ensino Básico da União das Freguesias 
de Malagueira e Horta das Figueiras. No mesmo ano letivo, o projeto foi alargado a mais uma cantina da escola EB1 
da União das Freguesias de Évora (EB1 de São Mamede). No conjunto das quatro cantinas, são fornecidas em média 
600 refeições diárias. 
No ano de 2018/2019 o projeto integrou as cantinas das Escola EB1 da União das Freguesias de Bacelo e Senhora 
da Saúde (EB1 Bairro da Câmara, EB1 Heróis do Ultramar e JI Garcia de Resende) e foram fornecidas 180 refeições 
diárias. 
Em 2020/2021 abrange 5 cozinhas, fornecendo 9 estabelecimentos escolares de 3 juntas de Freguesias e são 
fornecidas 800 refeições diárias. 

Inicialmente estavam envolvidos 4 produtores agrícolas e atualmente estão envolvidos 6 produtores (1 produtor 
em Modo de produção biológico e 5 produtores de agricultura convencional). Todos têm as suas explorações 
agrícolas no concelho de Évora. 
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A CME é responsável pela elaboração dos menus escolares, pela gestão das cozinheiras e do pessoal afeto às 
cantinas. 

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 variantes 
vegetariana e dias festivos.  

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. 

A gestão e organização dos refeitórios é da responsabilidade das Juntas de Freguesia. A aquisição dos produtos 
hortofrutícolas locais é efetuada trimestralmente pelas Juntas de Freguesia, por ajuste direto simplificado à 
Associação Trilho, procedimento que é aprovado em Assembleia de Freguesia. O Caderno de Encargos define as 
necessidades trimestrais de produtos hortofrutícolas, e o orçamento apresentado pela Trilho resulta da 
ponderação entre o preço dos produtos com base em informação recolhida no SIMA e o preço proposto pelos 
produtores envolvidos. 

As encomendas são efetuadas semanalmente pelas responsáveis das cozinhas, até à 4ª feira. A Trilho gere a 
aquisição e o fornecimento dos produtos (produtor, produtos, quantidades, preços e data de entrega). A gestão e 
controlo de encomendas, compras e fornecimento é feito com recurso a um registo informatizado simples. 

A entrega dos produtos é feita semanalmente, à segunda-feira, diretamente pelos produtores nas cozinhas dos 
refeitórios. O responsável da cantina confere a quantidade, a qualidade e o peso dos produtos fornecidos e assina 
documento de receção da encomenda, que será a base para pagamento. 

O transporte das refeições para as cantinas escolares que não têm cozinha é da responsabilidade das Juntas de 
Freguesia.  

A CME organizou ações de sensibilização e capacitação das cozinheiras e do pessoal afeto às cantinas, que 
inclui visita aos produtores, para a introdução de produtos locais e sazonais na confeção dos menus escolares e de 
pratos vegetarianos. 

A União das Freguesias da Malagueira e da Horta das Figueiras promove o Projeto Ervilha, financiado pelo Fundo 
Ambiental, com o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar para: os benefícios do consumo de produtos locais, 
sazonais e comercializados em circuitos curtos; uma alimentação mais saudável e uma agricultura mais 
sustentável; fomentar relações de proximidade e de confiança entre a comunidade escolar e os produtores. 

RESULTADOS 
• Fornecimento de produtos hortofrutícolas sazonais, locais e frescos através de circuitos curtos com efeitos 

positivos sobre a qualidade das refeições, a pequena produção agrı́cola e a economia local; 

• Envolvimento de 6 produtores locais no fornecimento dos produtos hortofrutícolas necessários para a 
confeção de uma média de 800 refeições escolares diárias, abrangendo 9 estabelecimentos da rede escolar 
pública, com um potencial de 900 alunos; 

• População escolar com uma alimentação mais saudável; 

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

• Participação dos produtores na definição do preço dos produtos fornecidos; 

• Desenvolvimento de atividades de educação para uma alimentação mais saudável e de sensibilização à 
promoção de uma agricultura mais sustentável: 

o “Mercadinho para a comunidade escolar” - os produtores locais que abastecem as cantinas 
escolares do concelho de Évora organizam a venda direta de produtos à porta das escolas para 
dar a conhecer e fomentar a relação de proximidade entre os produtores e a comunidade 
escolar; 
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o Visitas dos diversos grupos da comunidade escolar às explorações desses produtores; 
o “Horta da Nora” – horta escolar pedagógica. 

 

 
PERSPETIVAS FUTURAS 
Aumentar o número de cantinas com fornecimento local de produtos agroalimentares, incluindo cantinas 
escolares de outras freguesias do concelho, mas também alargar o âmbito a outras instituições/organizações, 
nomeadamente IPSS; 

Incluir outros produtos agroalimentares locais, nomeadamente ovos e mel; 

Introduzir nas ementas pratos de gastronomia local, consolidando o conceito de “Ementa Escolar Sazonal 
Mediterrânica”, que respeite os princípios da dieta mediterrânica, nomeadamente o consumo de produtos 
produzidos localmente, frescos e da época; 

Introduzir práticas e procedimentos de prevenção do desperdício alimentar, desde a confeção até ao consumo dos 
alimentos; 

Aumentar o número de produtores envolvidos no fornecimento dos refeitórios escolares; 

Criar uma associação de produtores locais que seja responsável pela organização da produção e comercialização 
dos produtos locais em circuito curto; 

Garantir a origem e a qualidade dos produtos, criando um sistema de garantia e de acompanhamento e 
aconselhamento técnico dos produtores para as necessidades específicas da comercialização em circuitos curtos. 

 


