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

 
“Programa	municipal	de	alimentação	escolar”	
 

	
TIPO	DE	GESTÃO	DAS	CANTINAS	
Gestão Direta 
 

PROMOTOR	

Identificação 

Câmara Municipal de Viana do Castelo 
 

Tipo de Promotor 

Autarquia Local 
 

Outras Entidades Envolvidas  

Agrupamento de Escolas Monte da Ola, Monserrate e Santa Maria Maior 
 

PÚBLICO-ALVO 
População Escolar 
 

ONDE 
Em 16 refeitórios de 17 estabelecimentos da rede pública de jardins de infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico 
de três Agrupamentos de Escolas, que abrangem 12 Freguesias: 
  

• AE Monte da Ola: EB de Chafé, EB de Santana – Neiva, EB de Senhora das Oliveiras, EB Educadora Zaida 
Garcês, EB de Cabedelo, EB de Calvário – Vila Franca, EB de Vila Nova de Anha, EB de Alvarães, e EB de Monte 
– Mazarefes.  

• AE Monserrate: EB de Breia de Cima – Afife, EB de Avenida, EB de Meio, JI de Meio, EB de Montedor, EB de 
Monserrate.  

• AE Santa Maria Maior: EB de Carmo  

 

TIPO DE PRODUTOS 
Frutas, hortícolas e tubérculos frescos (produção convencional), carnes brancas e vermelhas, ovos, produtos de 
panificação, frutas, hortícolas e tubérculos frescos (produção biológica) 
 

Nº REFEIÇÕES/DIA 
Média de 1800  
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CONTEXTO 
O Programa Municipal de Alimentação Escolar teve início no ano letivo 2011/2012, com a implementação da 
Ementa Escolar Única em todas as escolas do primeiro ciclo e jardins de infância da rede pública de ensino com 
refeitórios sob gestão autárquica (7 Agrupamentos, 41 estabelecimentos de ensino), tendo, posteriormente, 2 
escolas do 2º e 3º ciclos de ensino e uma secundária aderido a este plano de ementas. A ementa elaborada por 
nutricionista, juntamente com fichas técnicas de preparação e outras ações e projetos adicionais, tem como 
objetivo assegurar o fornecimento de refeições equilibradas e nutricionalmente adequadas, bem como reforçar a 
função pedagógica dos refeitórios para a formação de bons hábitos alimentares e de cidadãos conscientes do papel 
da alimentação na saúde e na sustentabilidade do planeta.  

Ao longo dos anos, foram desenvolvidas várias ações e estratégias no âmbito da alimentação.  

No ano de 2019, teve início o projeto “Hoje a nossa sopa é bio”, utilizando frutas e hortícolas de origem biológica 
de produtores locais e/ou comercializados por fornecedor local, no mínimo uma vez por mês, em todas as escolas 
do primeiro ciclo e jardins de infância da rede pública de ensino com refeitórios sob gestão autárquica, em 
articulação com um produtor/distribuidor local de produtos de origem biológica.  

A partir do ano letivo 2020/2021, a Autarquia estabeleceu protocolos com quatro dos sete Agrupamentos de 
Escolas do Concelho (Arga e Lima, Abelheira, Barroselas e Pintor José de Brito) para a aquisição de géneros 
alimentícios para os refeitórios das escolas do primeiro ciclo de ensino e jardins de infância dos mesmos 
Agrupamentos, com recurso aos concursos públicos efetuados por cada Agrupamento, uma vez que estes já o 
faziam para as escolas do 2º e 3º ciclos de ensino e secundárias, permanecendo, ainda, o compromisso de cumprir 
a “ementa única”, estabelecida pela Autarquia.  

A autarquia ficou responsável pela aquisição de géneros para as escolas do primeiro ciclo de ensino e jardins de 
infância dos outros três Agrupamentos (Monte da Ola, Monserrate e Santa Maria Maior), permanecendo estes 
Agrupamentos responsáveis pela aquisição de géneros para as escolas do 2º e 3º ciclos de ensino e secundárias. 

OBJETIVOS 
O Programa Municipal de Alimentação Escolar tem como objetivos:  

• Assegurar o fornecimento de refeições equilibradas, nutricionalmente adequadas e seguras nos 
refeitórios escolares do Município;  

• Promover a formação de bons hábitos alimentares e de cidadãos conscientes do papel da alimentação 
na saúde e na sustentabilidade do planeta; 

• Privilegiar o consumo de alimentos de produtores e fornecedores locais, beneficiando a economia 
local e reduzindo o impacte ambiental.  

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA 
Procedimentos de aquisição de géneros alimentícios para os refeitórios dos Agrupamentos de escolas de 
Monserrate, Monte da Ola e Santa Maria Maior, sob gestão direta da Câmara Municipal de Viana do Castelo. 

• A Autarquia tem a responsabilidade pela aquisição dos produtos para os 16 refeitórios de 17 
estabelecimentos de ensino do 1º ciclo de ensino e jardins de infância destes Agrupamentos de escolas, 
frequentados por 1863 alunos, onde são servidas em média 1800 refeições diárias. 

• No ano de 2019, teve início o projeto “Hoje a nossa sopa é bio”, utilizando frutas e hortícolas de origem 
biológica, de produtores locais e/ou comercializados por fornecedores locais, no mínimo uma vez por mês, 
em todos os refeitórios das escolas do primeiro ciclo e jardins de infância da rede pública de ensino com 
refeitórios sob a gestão autárquica, em articulação com um produtor/distribuidor local de produtos de 
origem biológica. 

• A partir do ano letivo 2020/2021, todos os géneros passaram a ser adquiridos através de concurso público 
internacional. 
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• O caderno de encargos é concebido tendo em conta as ementas elaboradas pela nutricionista do Município. 

• Os produtos são adquiridos por lotes, de acordo com as características dos produtos, tipo de produção e 
Agrupamento de Escolas (3 Agrupamentos, 7 lotes por Agrupamento, 3 lotes de cada tipo, num total de 21 
lotes), com base no critério de adjudicação de melhor qualidade-preço, com ponderação de 30% para a 
frescura dos produtos, medida através da distância, em km, do local de produção própria/abastecimento 
até à escola de referência do Agrupamento a que se refere o lote. 

• O caderno de encargos também integra a aquisição de alguns produtos com certificação como Denominação 
de Origem Protegida (DOP). 

• Os critérios de execução incluem: entregas a granel, frequência de fornecimento de 2 ou três vezes por 
semana e reposição no próprio dia, no caso de produtos não conformes. 

• Com o intuito de colmatar os constrangimentos dos pequenos produtores/fornecedores locais, no que 
concerne à utilização da plataforma de compras públicas, a Autarquia solicitou o apoio da Associação 
Empresarial de Viana do Castelo para dar formação aos seus associados, facultando-lhes apoio e 
conhecimentos para utilização deste recurso para apresentação de propostas. 

• As encomendas são efetuadas pelos funcionários do Município em cada refeitório, tendo em conta a ementa 
única estabelecida pela Autarquia e as fichas técnicas dos pratos com as respetivas capitações. 

• A faturação é controlada por uma equipa da Divisão de Educação do Município antes de seguir para a 
contabilidade. 

• O funcionamento dos refeitórios é frequentemente monitorizado pela nutricionista da Autarquia, através 
de visitas, auditorias e formação do pessoal. 

• Acrescido ao trabalho pedagógico dos refeitórios, com o fornecimento de refeições equilibradas, junta-se 
um conjunto de atividades, desenvolvidas ao longo do ano, dirigidas a toda comunidade escolar: semana da 
alimentação, palestras para pais e encarregados de educação, formações do pessoal afeto aos refeitórios e 
pessoal que dá apoio ao serviço de refeições e desenvolvimento de projetos como: 

o “Da terra para a terra”, projeto educativo direcionado à valorização de resíduos produzidos nas 
escolas e aplicação da componente orgânica dos mesmos em espaços hortícolas escolares ou 
jardins através da compostagem escolar. 

o “Viana Abraça”, de valorização dos biorresíduos dos refeitórios escolares. 

RESULTADOS 
• Utilização das compras públicas como instrumento para privilegiar a qualidade das refeições escolares e as 

compras de proximidade. 

• Associados, os critérios de adjudicação e os critérios de execução possibilitam que os pequenos 
produtores/fornecedores locais possam aceder ao concurso público de acordo com a suas capacidades de 
produção/distribuição.  

• Fornecimento de refeições de qualidade aliado às boas práticas ambientais.  

Ferramentas desenvolvidas/utilizadas 

• Plano de ementas, fichas técnicas dos pratos, com respetivas capitações, e sazonalidade dos produtos 
considerados para a elaboração do caderno de encargos. 

• Desenvolvimento de sistema de controlo de custos por escola, por Agrupamento de Escolas, por fornecedor 
e dos custos totais. 
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PRINCIPAIS DIFICULDADES  
• Apesar das estratégias utilizadas, as plataformas eletrónicas, a carga burocrática e custos associados aos 

procedimentos de acesso aos concursos públicos, ainda são um entrave para a participação dos pequenos 
produtores/fornecedores nos procedimentos de compras públicas. 

• Encontrar fornecedores de produtos biológicos e produtores locais com capacidade de resposta às 
necessidades dos refeitórios escolares. 

• Conjugar os instrumentos disponíveis no Código dos Contratos Públicos para promover os circuitos curtos 
de comercialização. 

PERSPETIVAS FUTURAS 
• Alargar os métodos de aquisição de produtos de proximidade às demais escolas do Município, quer através 

dos Agrupamentos, quer através do próprio Município. 

• Estabelecer parcerias com os produtores locais para o desenvolvimento de planos de produção que possam 
dar resposta às necessidades dos refeitórios escolares, para fornecimento direto ou através de 
fornecedores/comerciantes locais; 

• Desenvolver projetos para a monitorização e redução do desperdício alimentar nos refeitórios escolares.  

INFORMAÇÃO ADICIONAL 
https://www.cmia-viana-castelo.pt/servicos-educativos/projectos-educativos/da-terra-para-a-terra-rede-
escolar 
https://www.smvc.pt/residuos/o-projeto-viana-abraca 


