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---------------Problemas----------------------- 

- Alterações Climáticas 

- Poluição da água e eutrofização 

(100kg/ha Fertilizantes  e 39kg/ha 

pesticidas) 

- Perda variabilidade das espécies  

- Erosão do solo 

- Produção animal, problemas 

sociais, transgénicos, pegada 

ecológica de circuitos longos… 

 
 

 

 
--------------------- Problemas ----------------------- 

- Má nutrição – deficiência de nutrientes 

- excesso de peso - 1 em cada 3 crianças 

portuguesas têm excesso de nutrientes (6-8ano) 

(COSI, 2008) 

- doenças (doenças cardiovasculares, diabetes, 

cancro, depressão) 
 

Desenvolvimento Sustentável (?) 

-1- Ambiente, Saúde e Alimentação Pública: que 

relação? 



 
• A alimentação pública servida em estabelecimentos de gestão pública 

(escolas, hospitais...) 

 

1148 cantinas do 2.º e 3.º ciclo e ensino secundário que estão sob 
responsabilidade do MEducação. 
Uniself ganhou o concurso público das refeições escolares do ME a 
tornou-se a empresa dominante deste mercado. Gere 830 cantinas e 
fornece 3,5 milhões de refeições por mês. 

-2- Compras públicas  – a força invisível  

Na União Europeia as compras públicas correspondem a 
mais de 19% do produto interno bruto. (UE, 2011) 

Alimentação nas compras públicas 



-2- Compras públicas  – a força invisível  

• Potencial de mudança ambiental, económica, 
cultural social, com capacidade de atenuar diferenças 
sociais. Instrumentos público poderoso para um 
sistema alimentar sustentável que priorize a 
qualidade dos alimentos (ex. sal, gordura, açúcar), 
quer em relação a indústria quer dos consumidores. 

• Direito fundamental a uma alimentação 

sustentável? 



• São um processo pelo qual as autoridades públicas 

procuram bens e serviços que reduzem o impacto 

ambiental ao longo do seu ciclo de vida, quando 

comparado com bens e serviços com a mesma função 
primária. ”Fonte: Communication (COM (2008) 400)  

 

 
- Em Portugal temos a Estratégia Nacional das Compras Públicas 2008-2010  
- Estratégia Nacional para o Desenvolvimento Sustentável, ENDS – 2015. 
- Estratégia Nacional para o Mar 
- Plano Estratégico para o Desenvolvimento Rural 
- Estratégia Nacional para a Agricultura Biológica 
-  Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável (EIPAS) – Dez. 2017 

 

No serviço de catering: existe uma obrigação de condução para tratamento ou reciclagem 

dos resíduos produzidos na confecção, transporte e consumo das refeições -  requisito 

ambiental até 20% (ANCP, 2011). Em Portugal, quanto ao fornecimento alimentar o critério 

de CPeco só está associado a resíduos inorgânicos. 

-3- O que são as compras públicas ecológicas?  



-4- ... E alimentação sustentável? 

AMBIENTAL ECONÓMICO 

Protecção 
recursos 

naturais e 
redução 

das 
alterações 
climáticas 

Criação de 
economias 

locais  e 
circuitos 
curtos 

alimentares 

SOCIAL  CULTURAL  

- Produtos 
seguros e 
nutritivos 

- Benefícios 
para saúde  

- Experiências 
relacionadas 

com produção 
e confecção 

Valorização 
produtos  

SUSTENTABILIDADE  



• Malmo – 1997 a 2012 – 40% do orçamento 
em alimentação destinado a produtos 
orgânicos resultante essencialmente de um 
processo participativo  

• Até 2020 pretendem que toda a comida seja 
orgânica; corte nas emissões de um 40% até 
2020 

• Fiscalização contínua 

-5- Casos de sucesso de alimentação sustentável 

nas escolas 



Jamie Oliver – Jamie´s School Dinners (2006)  
-  
 

Jamie Oliver’s Food 
Revolution 

• “Hungry for success” (2002)- Escócia  

• “Turning the Tables” (2005) - Inglaterra 

 

 

Ponto de partida para 
uma abordagem de um 
novo sistema alimentar 
nas escolas. 

Never Seconds blogger Martha 
Payne( 2012) 

-5- Casos de sucesso de alimentação sustentável 

nas escolas 



East Ayrshire 

(Escócia) 

• Programa piloto aplicado numa escola primária (2004). 
Actualmente todas as escolas primárias do país estão 
envolvidas no programa.  

 

• Chave de Sucesso do programa: reconfigurar os 
contratos numa escala que fosse possível gerir através 
de pequenas e médias empresas (lotes mais pequenos); 
formação 

 

• Prioridade no fornecimento de refeições baseadas em 
ingredientes não processados, locais e com um porção 
de ingredientes orgânicos. 50% preço 50% qualidade  



• Programa “revolução pela qualidade”: Cultura che Nutre – 

Roma  

 

• Dividido em 3 fases: 

- Fase 1: 2002 – 2004 – fornecimento de produtos orgânicos;  

- Fase 2: 2004-2007  - introdução de outros critérios: 

sazonalidade, variedade, territorialidade, conteúdo nutricional 

- Fase 3: 2007 -2012 – inclusão de menus éticos, reciclagem) 

 

The methodology [of Cultura che Nutre] is new […]. In  addition to health, we have tried to approach food 
education from a sociological, anthropological, psychological and folkloric stand- point. This integrates 
perfectly with other policies that focus on the conservation of the Mediterranean tradition, of Italian typical 
products and of traditional regional cuisines. 

- Fase 4: 2013- 2017: ênfase nos produtos locais, procura de 

cooperativas sociais,  redução do consumo de energia, utilização 

das sobras para associações caridade se possível ou alimentação 

de animais e composto  



-  Gestão centralizada do serviço de refeições 

-  Programas alimentares essencialmente 
direccionados para o tipo de dieta alimentar (ex. 
componente nutricional)  

-  Ementas com algum excesso de carne e 
gorduras mas nota positiva à oferta geral (Deco, 
2007) 

- estudos indicam que os alunos continuam a não 
gostar da comida do refeitório (Costa, 2007) 

- Queixas recentes e mediatizadas de refeições 
inadequadas nas escolas. 

-6- O que por cá fazemos 



ALIMENTAÇÃO NAS ESCOLAS  

-6- O que por cá fazemos 

Gestão do serviço de 

refeições 
-Pré – escolar e 1º ciclo – municípios  

-2º, 3º ciclo e secundário:  serviços 

regionais de educação; em algumas 

escolas: gestão directa 

-Contratação de catering ou cantinas 

escolas com funcionários a tempo inteiro  

- Sistema de Planeamento e Avaliação de 

Refeições Escolares (SPARE) 

-Ferramenta informática que permite 

planear e avaliar refeições escolares. 

-Circulares do ME sobre refeições e 

refeitórios escolares 

Educação -  Promoção hábitos 

alimentares saudáveis  
-Professores, Nutricionistas, catering, administração 

escolar, comunidade educativa  

- Programa Nacional Promoção Alimentação Saudável – 

DGS 

-EIPAS (ex. eventos públicos organizados pelos serviços 
públicos ofereçam obrigatoriamente água, fruta e/ou produtos 
hortícolas.) 
-regras para os alimentos a disponibilizar nas máquinas 
automáticas de venda nas unidades de saúde e nas escolas 
-Ementa vegetariana obrigatória 

-Alimentação Saudável e Sustentável: Desafios EcoEscola 

2015/16 (elaborar ementa) 

-Programa 100% - refeitórios escolares  
(Unilever Food Solutions) 
- Programa Apetece-me (Nestlé Portugal) 

-Programa Fruta escolar (Portaria n.º1242/2009, de 12 de 

Outubro ) – distribuição de duas peças de fruta por semana 

no 1º ciclo; 50% dos produtos devem ser de modos de 

produção sustentável -PRODI; MPB, PI, DO, IGP) 

-Choose Beans (Eurest) 



• Programa de cooperação com a FAO para 
implementação de um modelo de compras públicas da 
agricultura familiar para Programas de Alimentação 
Escolar (replicado na América Latina). 

• objetivo de impulsionar os mecanismos, em conjunto 
com os governos, para as compras públicas/ diretas 
dos produtos da agricultura familiar aos mercados da 
alimentação escolar. 

• oferecido apoio na área institucional para articular as 
compras locais e necessidade de alterar quadro 
legislativo. 

 

-7- O que se faz no Brasil 



• Programa Fome Zero de 2003 
• Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) de 2003: compra alimentos e sementes da 

agricultura familiar e doa para equipamentos públicos de alimentação e nutrição, 
entidades socioassistenciais e famílias em situação de vulnerabilidade social.  

• Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) de 1954: “suprir parcialmente as 
necessidades nutricionais dos alunos, com vistas a garantir a implantação da política de 
segurança alimentar e contribuir para a formação de bons hábitos alimentares”. 

• Lei 11.947/09, conhecida como Lei da Alimentação Escolar.  
• A Lei 12.982, de 28 de maio de 2014, efetuou uma alteração na LAE, estabelecendo que 

deve ser elaborado cardápio especial com base em recomendações médicas e 
nutricionais para alunos que necessitem de atenção nutricional individualizada. 

• A Resolução 4, de 2 de abril de 2015, estabeleceu a ordem de prioridade para os 
fornecedores de alimentos para a alimentação escolar. 

• Problemas práticos e de continuidade na ligação alimentação escolar e agricultura 
familiar (ex. fiscal, certificação sanitária e de qualidade…) e de cooperação União, 
Estado, Município. 
 

• Cf. http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/PAA_Institucional_Estudo1_Historico_lowres.pdf  

-7- O que se faz no Brasil 

http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/PAA_Institucional_Estudo1_Historico_lowres.pdf
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/seguranca_alimentar/PAA_Institucional_Estudo1_Historico_lowres.pdf


Adoptar indicadores que permitam guiar e monitorizar o 

progresso em termos de uma sustentabilidade alimentar 

 

Adoptar ações que permitam guiar a nossa política de 

implementação e monitorização e avaliação de práticas 

 

Guia de Boas Práticas 

  

 

-8 – Fazer a diferença – sugestões de plano ação 



Indicadores  

Ambientais 

Económicos  

Sociais/Culturais 

-%  Produtos orgânicos 

-Ênfase na sazonalidade 

e produção local  

-Disponibilidade de 

produtos que promovam 

o bem estar animal 

- Iniciativas para reduzir 

os resíduos em todas as 

fases da cadeia alimentar 

- Frescura dos alimentos 

- nº ou % de pratos de 

carne e de peixe  

-Redução do consumo de 

energia 

- Redução do consumo 

de água 

-Apoiar emprego local e pequenas  e médias empresas  

-Adoptar um abordagem incremental – mudança progressiva e suporte financeiro 

para suportar ao longo do tempo  

- Estabelecer critérios para melhorar as cozinhas e ambientes alimentares 

- Disponibilizar orçamento para formação das equipas de catering e de 

profissionais de educação   

-%  Produtos comércio 

justo produtos  

-Ênfase na sazonalidade e 

produção local  

- Iniciativas educacionais 

para promover alimentação 

sustentável  

-Priorizar iniciativa menus  

sustentáveis  

In Foodlinks  



Acções  
• Identificar Sustentabilidade Alimentar como uma Prioridade  

• Menus Sustentáveis (saúde, descarbonização, sazonalidade, promoção 
da biodiversidade, bem estar animal, pescas sustentáveis, práticas justas 
de trabalho, oportunidades de formação) 

• Metodologia de avaliação de contratos aplicados a todo o ciclo de 
vida. 

• Inclusão de pequenas e médias empresas na contratação pública  

• Promoção de sustentabilidade alimentar levada a cabo por 
municípios, províncias  e regiões e dos circuitos curtos alimentares 

• Formação pessoal  

• Hortas biológicas escolares 

• Identificar a origem dos alimentos nos contratos públicos 

• Tratamento dos resíduos  

• Informar os consumidores  

 

 

In Foodlinks  



Obrigada! 
Seminário “Alimentação: direito humano a uma alimentação adequada através de 

compras públicas a cadeias curtas agroalimentares” – FAO/ULisboa 
7 de fevereiro de 2018 | 09h30 | Salão Nobre da Reitoria da Universidade de Lisboa 

Referências: em especial  Rosa SOUSA (2013) Alimentação Pública e o 
Desenvolvimento sustentável: o caso das escolas, ICS. 


