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

  
“Família!	Hoje	comi	Bio!”	

 

	
TIPO	DE	GESTÃO	DAS	CANTINAS	
Concessionada a empresa de restauração coletiva 
 

PROMOTOR	

Identificação	
Município de São Pedro do Sul 
 

Tipo	de	promotor	
Autarquia Local 
 

Outras	Entidades	envolvidas		
Associação da Bio Região de S. Pedro do Sul (ABRE) 
Empresa EUREST 

 

PÚBLICO-ALVO 
População Escolar 
 

ONDE 
Jardins de Infância e 1ºCEB do Agrupamento de Escolas de S. Pedro do Sul 
Jardins de Infância e 1ºCEB do Agrupamento de Escolas de Santa Cruz da Trapa 

 

TIPO DE PRODUTOS 
Hortofrutícolas, Carne, Cogumelos 
 

Nº REFEIÇÕES/DIA 
435 
 

CONTEXTO 
A criação da Bio Região de São Pedro do Sul, em 2018, tem subjacente a definição de uma estratégia de 
desenvolvimento territorial, assente na gestão sustentável dos recursos endógenos, com base em modelos de 
produção agroecológicos/biológicos baseados na valorização dos recursos locais.  

De entre os objetivos estratégicos do plano de ação, encontra-se a promoção da alimentação e do consumo de 
alimentos biológicos no território da Bio Região, contribuindo para a promoção da saúde dos consumidores e para 
a proteção do ambiente, nomeadamente junto da população escolar. 
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Nesse sentido, o Município pretendeu “levar” a Bio Região às escolas de concelho, através da criação de uma 
ementa biológica, reconhecendo a importância do consumo de alimentos biológicos para uma alimentação e 
nutrição adequadas, através do projeto “Família! Hoje comi Bio!”, iniciado no ano letivo 2019/2020. 

 

OBJETIVOS 
A iniciativa visa: 

• A educação alimentar e ambiental da população e comunidade escolar por via de várias iniciativas, 
com foco nos temas relativos à “Alimentação Saudável e Biológica”, ao “Combate ao Desperdício Alimentar” 
e à “Dieta Mediterrânica”; 

• A qualidade da alimentação escolar, com produtos frescos, nutricionalmente equilibrada e no respeito 
pela sazonalidade dos produtos; 

• A sustentabilidade ambiental através da introdução do consumo de produtos biológicos nos menus 
escolares, da diminuição da pegada ecológica pela aquisição de produtos frescos a produtores agrícolas 
locais, preferencialmente com entrega diária e a granel e de práticas de redução do desperdício alimentar 
durante a confeção das refeições e no seu consumo; 

• A economia local através da retenção de valor acrescentado no território e a criação de emprego por meio 
da aquisição de produtos alimentares a produtores e fornecedores locais. 

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
A gestão dos refeitórios escolares de São Pedro do Sul está concessionada a uma empresa de restauração coletiva, 
responsável pela confeção das refeições.  

As refeições são confecionadas na cozinha do Centro Escolar de S. Pedro do Sul que fornece as refeições escolares 
às várias escolas abrangidas por esta ação. 

Os produtos hortofrutícolas são fornecidos em fresco, a Carne (frango, vitela, porco) poderão ser entregues frescos 
ou congelados, os cogumelos são frescos. Todos estes produtos são certificados em modo de produção biológico. 

No início, em 2019, participaram cerca de 3 produtores de hortofrutícolas, fornecendo produtos para a confeção 
de sopas e saladas. No ano letivo de 2020/2021, na reabertura das escolas após período de encerramento devido 
à Covid-19, foi desenvolvido um programa experimental com sopas confecionadas com produtos biológicos. Este 
programa traduziu-se na confeção de 8 refeições de sopa para um número muito significativo de alunos, a partir 
de hortícolas sazonais e locais fornecidos por 2 produtores.  

A iniciativa está a ser retomada desde o início do ano letivo de 2021/2022, com a preparação de refeições 
biológicas completas. 

O fornecimento dos produtos biológicos é regulado por um protocolo assinado entre a empresa concessionária e 
a Associação da Bio Região (ABRE) que organiza a logística do abastecimento. 

Todas as semanas e, após reunião com os produtores, é enviada uma lista de produtos aos responsáveis pela 
elaboração das ementas (Município e empresa concessionária). Após o envio desta lista e consequente elaboração 
das ementas, é feita a encomenda à ABRE que adquire os produtos aos produtores locais que são posteriormente 
faturados à empresa concessionária. 

Os produtos são entregues de forma faseada em pelo menos dois momentos/dias de entrega, podendo aumentar 
o número de dias de entrega consoante a colheita, perecibilidade dos produtos, capacidade de armazenamento da 
cantina, entre outros.  

Os pedidos de encomenda são comunicados aos produtores com pelo menos 24h de antecedência, de forma a 
preparar a colheita e as entregas. 
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A entrega dos produtos é acompanhada pelos respetivos certificados de MPB, certificados de HACCP e Fichas 
Técnicas dos produtos, disponibilizados por cada produtor/fornecedor. 

O diferencial entre o preço contratado com a empresa concessionária e o custo dos produtos biológicos é 
suportado pelo Município.  

A introdução de produtos biológicos foi acompanhada de atividades pedagógicas, nomeadamente: 

• Mensalmente, a acompanhar a refeição completa com produtos biológicos, é enviado aos alunos um flyer 
com informação sobre as boas práticas alimentares; 

• Foram igualmente criadas hortas biológicas nos 2 Agrupamentos de Escolas, com acompanhamento dos 
técnicos agrícolas do Município e promovidas visitas às produções biológicas das explorações agrícolas. 

RESULTADOS 
• Utilização das compras públicas como instrumento para privilegiar a qualidade da matéria prima e do 

fornecimento de proximidade de produtos agrícolas sazonais locais, crescentemente biológicos, com efeitos 
positivos sobre a qualidade das refeições, a economia local e as práticas agrícolas mais sustentáveis. 

• Fornecimento de produtos alimentares pelos produtores locais de hortícolas, fruta biológica e carne, com o 
consequente aumento da quota de produtos com origem preferencial na produção local. 

• Acesso da população escolar a uma alimentação saudável e práticas de incentivo a hábitos alimentares e 
estilos de vida saudáveis envolvendo toda a comunidade escolar. 

• Levantamento (em curso) das necessidades de consumo por parte dos estabelecimentos escolares no 
sentido de avaliar se a produção de S. Pedro do Sul e concelhos de Viseu/Dão Lafões é suficiente para lhes 
dar resposta. 

A criação de ferramentas de monitorização do projeto: 

• Sistema de controlo de custos unitários diários da matéria prima por refeição e do custo mensal global das 
refeições; 

• Realização de inquéritos de satisfação. 

PRINCIPAIS DIFICULDADES  
• Controlo de custos, por forma a acomodar o aumento da despesa com a alimentação escolar no orçamento 

do Município; 

• Conjugação dos instrumentos disponíveis no Código dos Contratos Públicos, de modo a privilegiar os 
circuitos curtos de proximidade; 

• Possibilidade do número de produtores e da oferta de produtos biológicos locais se revelarem insuficientes 
para responder ao aumento pretendido de consumo destes produtos nas refeições escolares. 

PERSPETIVAS FUTURAS 
• Pretende-se alargar a utilização de produtos biológicos às restantes refeições e ao Regime da Fruta Escolar. 

• Completar o levantamento da procura por parte dos estabelecimentos escolares para confrontar com a 
disponibilidade da produção em S. Pedro do Sul e concelhos de Viseu/Dão Lafões. 

INFORMAÇÃO ADICIONAL 
S. PEDRO DO SUL BIO REGIÃO 


