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Apresentação dos resultados do projeto



• Promover o abastecimento de cantinas públicas com 
produtos provenientes da agricultura familiar

OBJETIVO



Enquadramento

A importância política do abastecimento das cantinas 
coletivas/públicas com base em produtores locais tem aumentado

Ligar as cantinas das escolas (e outras cantinas coletivas) com os
produtores locais, ao mesmo tempo que melhora a qualidade
nutritiva e organolética das refeições, gera oportunidades para
os agricultores



Vantagens para a 
comunidade

Fortalece o crescimento de cadeias alimentares mais sustentáveis

Reconecta as comunidades com quem produz os alimentos, através das
suas escolas e outras instituições

Promove hábitos alimentares saudáveis, uma vez que as escolas têm
uma posição privilegiada junto das comunidades



Vantagens para os 
produtores

As cantinas coletivas podem constituir um canal adicional de 
escoamento de excedentes de produção

Permitem o escoamento de produtos que não alcançam os padrões 
exigidos pela distribuição convencional

Preços mais justos

Possibilidade de dar a conhecer às crianças a origem dos alimentos 
(quem os produziu e como os produziu), reforçando a imagem dos 
agricultores e da agricultura junto da comunidade



Vantagens para as 
cantinas

Assenta em relações pessoais de proximidade 

Possibilidade de comprar quantidades mais pequenas e alimentos mais 
frescos 

Possibilidade de adquirir produtos pouco usuais nas ementas, com 
preços inacessíveis na distribuição convencional

Melhor traçabilidade dos produtos 

Maior segurança alimentar

Satisfação de contribuir para a economia local



Motivações para a 
realização do projeto
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Os agricultores e a Superfície Agrícola Utilizada (SAU) estão a desaparecer a 
uma taxa alarmante. Nos últimos 40 anos o nº de explorações e a SAU 
decresceram 67% e 30%, respetivamente.



Motivações para a 
realização do projeto

 Atualmente, mais de 70% das explorações são de pequena dimensão (<5ha) e a
sua existência está ameaçada pelo abandono da agricultura e pela
concentração da propriedade

 Estas explorações fornecem um conjunto de benefícios sociais e ambientais, 
incluindo a ocupação do território e a manutenção da área agrícola

 No entanto, se a tendência se mantiver estas explorações e os benefícios a 
elas associados podem desaparecer nas próximas décadas



Motivações para a 
realização do projeto

Em Portugal há cerca de 8500 escolas públicas e quase todas
têm refeitório
No caso do pré-escolar e 1º ciclo a responsabilidade de
Gestão cabe às autarquias
Verificou-se que em 1148 refeitórios das escolas do 2º e 3º
ciclo e secundário, mais de metade (778) é gerido por
empresas, sendo as restantes geridas pelas escolas (348) e
autarquias (24)
São servidas 53 milhões de refeições por ano, só nas escolas
do 5º ao 12º anos (refeições subsidiadas em 2019 - 229 846).
Às empresas o Estado paga entre €1,18 e €1,47 por refeição,
valores que incluem salários, transporte, consumíveis, etc.
A despesa do Estado em alimentação de estudantes do
ensino não superior situa-se em 156 milhões de euros
(PORDATA, 2020)

As cantinas escolares (e 
outras cantinas 
coletivas) representam:
 um mercado direto 

pouco explorado
 com grande 

potencialidade para 
agricultores que 
enfrentam severa 
concorrência de um 
sistema alimentar 
globalizado.



METODOLOGIA

Realização de inquéritos em
três concelhos

-Vila Pouca de Aguiar

-Mogadouro

-Covilhã

Aos agricultores Às cantinas

Grupos de 
trabalho com 
especialistas

Análise de um 
caso prático  

- Concelho de 
Évora

Metodologia



Metodologia
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Vila Pouca de 
Aguiar

20 agricultores -Associação dos 
Agricultores e Pastores do Norte (APT)

3 cantinas

Mogadouro

20 agricultores - Associação para o 
Desenvolvimento Agrícola Rural das 

Arribas do Douro (ADARAD)

10 cantinas

Covilhã

20 agricultores - Associação Distrital 
dos Agricultores de Castelo Branco 

(ADACB)

4 cantinas



Agricultores

• principais produções
• quantidades produzidas
• o preço de venda
• forma de escoamento atual
• perceção dos agricultores face à possibilidade 

de se virem a envolver num sistema de venda 
direta às cantinas do concelho.

Metodologia



Cantinas
• identificar os atuais fornecedores
• preços de compra dos produtos agrícolas
• procedimentos adotados no abastecimento das 

cantinas escolares do concelho 
• levantamento das necessidades anuais de 

produtos agrícolas
• averiguar a disposição dos responsáveis para 

comprarem produtos locais [ou, em alternativa, 
contratarem fornecedores que ofereçam este tipo de 
produtos]

Metodologia



Évora – lições a aprender

• Projeto-piloto: início em 2017
• Protocolo: Câmara Municipal de Évora, TRILHO – Associação 

para o Desenvolvimento Rural e CNA – Confederação 
Nacional de Agricultura

• União das Freguesias de Malagueira e Horta das Figueiras 
desafio a produtores para concorrerem para o 
abastecimento de 3 cantinas de escolas básicas da freguesia 

• Em 2018/2019 aderem ao projeto a União das Freguesias de 
Bacelo e Senhora da Saúde (1 cantina) e a União das 
Freguesias do Centro Histórico de Évora (1 cantina da 
escola básica)

Metodologia



Vila Pouca de Aguiar
NUT III – Terras de Trás-os-Montes

11 985 habitantes 
Área 437,1km2 (27,4 hab/km2)

1599 explorações                                                     
1002 explorações  - Área 1ha < 5ha

1586 agricultores                                                       
786 agricultores com 65 anos ou mais

10 estabelecimentos de ensino 
(Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar Sul) 

1228 alunos (ano letivo 2016/2017)

Território



Mogadouro
NUT III – Terras de Trás-os-Montes

8437 habitantes 
Área 760,7km2 (11,1 hab/km2)

2752 explorações                                                     
1026 explorações  - Área 1ha < 5ha           (1190 - 5ha < 20ha)   

2739 agricultores                                                       
1210 agricultores com 65 anos ou mais

4 estabelecimentos de ensino 
(Município do Mogadouro) 

818 alunos (ano letivo 2016/2017)

Territórios



Covilhã
NUT III – Beiras e Serra da Estrela

46 957 habitantes 
Área 555,6km2 (84,5 hab/km2)

1684 explorações                                                       
920 explorações  - Área 1ha < 5ha

1651 agricultores                                                       
829 agricultores com 65 anos ou mais

43 estabelecimentos de ensino 
(Município da Covilhã) 

7090 alunos (ano letivo 2016/2017)

Territórios



Resultados
Agricultores

Vila Pouca de Aguiar
• Idades entre os 47 e os 76 anos 

(média 58,6 anos)
• 90% dedica-se exclusivamente à 

agricultura
• rendimento da exploração em 65% 

dos casos, mais de 50% do 
rendimento familiar

• 80% pratica venda direta para 
escoar a produção 

• 70% tem interesse em participar 
num sistema de venda direta às 
cantinas

• 64% estaria disposto a fazê-lo 
de acordo com um plano de 
produção pré-estabelecido

Mogadouro
• Idades  entre os 28 e os 80 anos 

(média 53,2 anos)
• 85% dedica-se exclusivamente à 

agricultura
• rendimento da exploração em 85% 

dos casos, mais de 50% do 
rendimento familiar

• 90% recorre a intermediários 
para escoar a produção

• Maioria tem interesse em 
participar num sistema de venda 
direta às cantinas

• 80 % estaria disposto a fazê-lo 
de acordo com um plano de 
produção pré-estabelecido 

Covilhã
• Idades  entre os 30 e os 70 anos 

(média  56,7 anos)
• 60% dedica-se exclusivamente à 

agricultura
• rendimento da exploração em 45% 

dos casos, mais de 50% do 
rendimento familiar

• 75% pratica venda direta para 
escoar a produção 

• 80% tem interesse em participar 
num sistema de venda direta às 
cantinas

• 94 % estaria disposto a fazê-lo 
de acordo com um plano de 
produção pré-estabelecido.



Resultados
Agricultores - Produções

• 9 produtos distintos
• Hortícolas (6): batata, nabo, grelos, couve coração de boi, ervilha (leguminosa) 

e cebola
• Frutícolas - castanha
• Cereais – milho e centeio
• 95% produz batata de conservação (89% em exclusividade)
• 10% produz grelos e  nabo
• 5% produz ervilha, couve coração de boi e  cebola
• 5% produz batata, couve coração de boi, nabo, grelos, ervilha e castanha. 
• 15% produz milho
• 5% produz centeio

Vila Pouca de Aguiar



Resultados
Agricultores - Produções

• 27 produtos distintos
• Hortícolas (14): abóbora, alface, batata, cebola, cenoura, couve flor, couve 

tronchuda, grelos, nabiça, nabo e tomate leguminosas: feijão-frade, feijão e 
tremoço 

• Frutícolas (7): amêndoa, castanha, cereja, maçã, marmelo, noz e pera 
• Cereais: centeio, milho e trigo
• uva para produção de vinho
• azeite e azeitona de mesa
• 95% da amostra dedica-se a uma multiplicidade de produções (3 a 13 produtos 

distintos)
• 5% produz azeite e amêndoa
• Produção de azeite transversal a 90% da amostra

Mogadouro



Resultados
Agricultores - Produções

• 38 produtos distintos
• Hortícolas (21): abóbora, alface, alho francês, batata, batata doce, beringela, cenoura, 

cherovia, couve brócolo, couve coração, couve flor, couve lombardo, couve tronchuda, 
grelos, nabiça, nabo, pimento e tomate; leguminosas: ervilha, fava e feijão

• Frutícolas (13): ameixa, castanha, cereja, clementina, figo, laranja, limão, maçã, mirtilo, 
morango, pera, pêssego e tangera

• Cereais: centeio e milho
• Azeite e azeitona de mesa
• 90% da amostra dedica-se a uma multiplicidade de produções (3 a 26 produtos distintos)
• 10% dedica-se apenas à produção de azeite e azeitona de mesa
• Produção de azeite transversal a 90% da amostra

Covilhã



Resultados
Cantinas

Vila Pouca de Aguiar
• Ementas decididas pela Direção das 

Escolas e pela nutricionista do 
município

• Refeições de confeção própria
• Sazonalidade da produção agrícola 

tida em conta MAS a disponibilidade 
de produtos da região não constitui 
fator de decisão

• O abastecimento em frutas e 
hortícolas  feito através de um único 
revendedor local (preço mínimo)

Mogadouro
• Ementas geralmente pela 

Direção das escolas em estreita 
relação com as cozinheiras

• Refeições de confeção própria
• Sazonalidade da produção 

agrícola é tida em conta (em 3 
escolas a disponibilidade de 
produtos da região é um fator 
de decisão)

• Os fornecedores de hortícolas e 
frutas são revendedores locais 

Covilhã
• Ementas decididas pela Direção 

das escolas sob proposta das 
cozinheiras

• Refeições de confeção própria
• Numa das escolas a sazonalidade 

da produção agrícola é tida em 
conta (disponibilidade de produtos 
da região é um fator de decisão em 
3 das 4 escolas).

• Os fornecedores de hortícolas e 
frutas são maioritariamente 
revendedores locais

Os responsáveis de todas as cantinas manifestaram a sua disponibilidade para comprar 
preferencialmente produtos locais



Resultados
Cantinas

Vila Pouca de Aguiar

• Agrupamento de Escolas Vila Pouca 
de Aguiar Sul

• Adquiridos 29 produtos distintos (18 
hortícolas/condimentares, 4 
leguminosas e 7 frutas - incluindo 
azeitona de mesa)

• Para cada 10 000 refeições 
escolares confecionadas, são 
necessários
• cerca de 3376kg de frutas e 

hortícolas
• custo de 2915,09€

Mogadouro

• Agrupamento de Escolas de 
Mogadouro

• Adjudicado o fornecimento de 
63 produtos distintos (35 
hortícolas/condimentares, 3 
leguminosas e 17 frutas)

• Para cada 10 000 refeições 
escolares confecionadas, são 
necessários
• cerca de 2800 Kg de frutas e 

hortícolas
• custo de 2909€

Covilhã

•Agrupamento de Escolas Pêro da 
Covilhã 
•Adquiridos 35 produtos distintos, 
(23 dos quais hortícolas 
/condimentares, 5 leguminosas e 7 
frutas)
•Para cada 10 000 refeições 
escolares confecionadas são 
necessários

•cerca de 1970Kg de frutas e 
hortícolas
•custo de 1738€



Resultados
Integrar

Produção - 9

Cantinas – 29

Vila 
Pouca de 
Aguiar

Produção - 27

Cantinas - 63

Mogadouro Produção - 38

Cantinas - 35

Covilhã

Então…
Existe oferta.

Existe procura.

Porque não INTEGRAR
oferta e procura????

O que falta?



Resultados
Dificuldades Integração

Oferta (agricultores)
• Falta de organização

• dificulta a concentração, armazenamento e 
distribuição dos produtos

• Concorrência de produtos exteriores à região e 
de intermediários já implantados no terreno

• Forte burocracia nos procedimentos
• Dificuldades de comunicação

• entre agricultores
• entre agricultores e cantinas

• Necessidade de assegurar quantidades 
solicitadas

Procura (cantinas)
• Falta de capacidade dos produtores locais para se 

organizarem
• apresentação a concurso
• fornecimento atempado

• Para viabilizar o fornecimento direto
• existência de maior flexibilidade (agricultores 

em nome individual / concursos)
• apoio aos agricultores (produção em qualidade e 

quantidade)
• facilitar o acesso dos produtores às plataformas 

usadas na contratação
• valorizar a profissão de agricultor



Resultados
Évora: lições a aprender

1- Abertura de procedimento com convite à 
TRILHO (determinada quantidade de produtos 
em cada trimestre do ano letivo)

2 - O preço base por produto a aplicar durante 
todo o trimestre, é fixado tendo em conta a 
consulta ao SIMA (Sistema de Informação de 
Mercados Agrícolas) em cada período do ano e a 
consulta aos produtores

3 - Aprovada a proposta da TRILHO-ADR em 
Assembleia de Freguesia, inicia-se o 
fornecimento das cantinas/refeitórios

ASPETOS POSITIVOS
 satisfação das entidades envolvidas
 dinamização da economia local
 fornecimento de produtos sazonais

às escolas
 interesse crescente de produtores
 possibilidade de adesão de outras

cantinas públicas

Dificuldades:
a) carga burocrática
b) adequar as ementas à sazonalidade dos 
produtos e à sua disponibilidade em termos 
regionais

Ementa Escolar Sazonal Mediterrânica



Conclusão

Tendo em conta: Dados apresentados; Características dos territórios; Recetividade produtores / cantinas.
Estão reunidas as condições de suporte a um sistema de fornecimento de cantinas com base na produção local. 
Recomenda-se:

• Assumir como prioritária a aquisição aos produtores locais dos produtos necessários para a
confeção das refeições e só depois a aquisição por outros meios;

• Ajuste das ementas aos produtos existentes no território tendo em conta a sua sazonalidade;
• Ajuste das ementas aos produtos existentes no território tendo em conta as suas

características gastronómicas;
• Apoio aos produtores ao nível do planeamento das suas produções para que algumas possam

apresentar períodos de colheita dentro do calendário escolar;
• Apoio aos produtores no sentido de se dedicarem à produção de culturas que possam ter

interesse para as cantinas e para as quais o território apresenta condições de produção



Conclusão

Tendo em conta: dados apresentados; Características dos territórios; Recetividade produtores / cantinas. 
Estão reunidas as condições de suporte a um sistema de fornecimento de cantinas com base na produção local. 
Recomenda-se:

• Identificação de um parceiro logístico (associação de produtores, associação de
desenvolvimento local, autarquia) que faça a ligação entre as cantinas e os produtores;

• Criação ou adaptação de instalações onde se faça a concentração e se proceda a uma
preparação mínima (lavagem, acondicionamento…) dos produtos a entregar às cantinas;

• Sensibilização de toda a comunidade escolar (professores, funcionários, alunos e pais) para as
vantagens deste tipo de abastecimento.
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Muito obrigada!


