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RESUMO
INTRODUÇÃO: O Programa Eat Mediterranean: A Program for Eliminating Dietary Inequalities in Schools foi desenvolvido através 
de uma abordagem abrangente a nível individual e comunitário, centrada no ambiente escolar. A escola constitui um ambiente 
privilegiado para educação para a saúde, promoção de estilos de vida saudáveis e equidade social, assumindo igualmente a 
responsabilidade de assegurar uma oferta alimentar nutricionalmente equilibrada. 
OBJETIVOS: Avaliar o impacto do programa Eat Mediterranean na qualidade nutricional da oferta alimentar nos refeitórios escolares 
em 3 Agrupamentos de Escolas dos municípios de Santarém e Alpiarça. 
METODOLOGIA: Foram avaliadas qualitativamente, através da ferramenta Sistema de Planeamento e Avaliação de Refeições Escolares 
(SPARE), todas as ementas escolares (n=386) do ano letivo 2015/16 das escolas do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino 
básico (responsabilidade municipal); 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário (responsabilidade da Direção-Geral dos 
Estabelecimentos de Ensino) e de uma escola de 2.º e 3.º ciclos com confeção própria (responsabilidade da Escola), num total de 
25 escolas. Foram elaboradas novas ementas de acordo com os critérios SPARE, as quais foram implementadas, em 2016/17, nas 
escolas da responsabilidade dos Municípios e na escola com confeção própria. 
RESULTADOS: Após a intervenção do Eat Mediterranean, a pontuação global SPARE das ementas da escola com confeção própria 
passou de 37% para 86,4%; nas escolas da responsabilidade dos Municípios de Santarém e Alpiarça, as pontuações globais SPARE 
passaram de 76,7% e 53,6%, respetivamente, para 88,2% e 100%, após a intervenção. Dos critérios SPARE não cumpridos na 
avaliação inicial e que passaram a estar cumpridos nas novas ementas implementadas destacam-se os associados à oferta de 
hortícolas, leguminosas, pescado e carnes brancas. 
CONCLUSÕES: O Eat Mediterranean demonstrou ter um impacto favorável na qualidade das refeições oferecidas nas escolas em 
estudo. As escolas devem assumir um papel determinante na promoção de estilos de vida saudáveis onde se incluem os princípios 
da Dieta Mediterrânica, assumindo-a de forma coerente através de uma oferta alimentar equilibrada e saudável, atuando no ambiente 
social e económico das populações mais desfavorecidas. 
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ABSTRACT
INTRODUCTION: Eat Mediterranean: A Program for Eliminating Dietary Inequalities in Schools has been developed through a comprehensive 
approach at the individual and community level, focusing on the school environment. The school provides a privileged environment for health 
education, the promotion of healthy lifestyles and social equity, having the responsibility to ensure nutritionally balanced food availability. 
OBJECTIVES: Assess the impact of the Eat Mediterranean program on the nutritional quality of food offer in school canteens in 3 
School Groupings in Santarém and Alpiarça municipalities.
METHODOLOGY: All school menus (n = 386) of the school year 2015/16 were evaluated qualitatively through the tool SPARE (School 
Planning and Evaluation of School Meals): preschools and primary schools (responsibility of municipalities); 2nd and 3rd cycles of basic 
and secondary education schools (responsibility of DGEstE) and a school of 2nd and 3rd cycles of basic education with its own cooking 
service (responsibility of the School) – total of 25 schools. New menus were elaborated according to the SPARE criteria, which were 
implemented in school year 2016/17 in preschools and primary schools and in the school with its own cooking service. 
RESULTS: After the intervention of the Eat Mediterranean, the SPARE score of the school menus with its own cooking service increased from 37% 
to 86.4%; in preschools and primary schools in Santarém and Alpiarça municipalities, the SPARE global scores went from 76.7% and 53.6%, 
respectively, to 88.2% and 100%, after intervention, respectively. Considering the SPARE criteria not met in the initial evaluation and those that 
have been fulfilled in the new menus implemented, we emphasize those associated with the supply of vegetables, legumes, fish and white meats. 
CONCLUSIONS: The Eat Mediterranean demonstrated to have a favourable impact on the quality of the meals served in the schools under study. 
Schools should play their key role in promoting healthy lifestyles, including the principles of the Mediterranean Diet, by taking it consistently 
through a balanced and healthy food offer, working in the social and economic environment of the most disadvantaged populations.
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School menus, Nutrition qualitative evaluation, School meals, SPARE
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INTRODUÇÃO
Organismos internacionais (1, 2) e nacionais (3) têm continuamente 
discutido e apresentado uma série de documentos, programas e 
iniciativas no âmbito da prevenção da doença pediátrica mais prevalente 
a nível mundial (1, 4, 5): a obesidade infantil. Portugal é um dos países da 
Europa com maior prevalência de excesso de peso infantil, com valores 
acima dos 30% (6-9), afetando, principalmente, crianças de grupos 
socioeconómicos mais desfavorecidos (10), embora se venha a assistir 
a uma tendência invertida na última década (5–9). Reconhecidamente, 
crianças com excesso de peso ou obesidade apresentam maior 
probabilidade de continuarem obesas na idade adulta e possuem risco 
acrescido de desenvolverem doenças crónicas não transmissíveis, em 
idades mais precoces (1). As intervenções em idade pediátrica traduzem 
uma oportunidade para efeitos na saúde mais sustentáveis resultantes 
de uma maior predisposição para a mudança e aquisição de estilos 
de vida saudáveis (1), o que reforça a necessidade e pertinência de 
promover hábitos alimentares saudáveis em crianças e adolescentes.
Neste sentido, a escola constitui um local de promoção e reforço 
de comportamentos alimentares saudáveis, através da transmissão 
de mensagens educativas, coerentes e concordantes com as 
recomendações alimentares e nutricionais vigentes (11-13), para além 
de ser um dos espaços onde as crianças realizam grande parte das 
suas refeições diárias, designadamente o almoço.
Em Portugal, os municípios são responsáveis por fornecer as refeições 
escolares (almoço) nas escolas do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do 
ensino básico, sendo ainda responsáveis por escolher e planear e 
implementar as ementas (14). Nas escolas dos 2.º e 3.º ciclos do 
ensino básico e do ensino secundário, o fornecimento das refeições 
está a cargo da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares 
(DGEstE) (15), exceto nas escolas com serviço de confeção própria. 
A escola tem a responsabilidade de assegurar uma oferta alimentar 
nutricionalmente equilibrada, segura e adaptada ao contexto cultural e 
ambiental, de forma a promover uma ingestão adequada, a contribuir 
para o desenvolvimento de atitudes/comportamentos alimentares 
adequados e a promover a adoção de hábitos alimentares saudáveis 
(11–13, 16). A transição nutricional de alguns países, caracterizada pela 
alteração de comportamentos e atitudes alimentares da população 
com consequências diretas no estado nutricional, nomeadamente 
o aumento da prevalência de excesso de peso e obesidade tanto 
em adultos como em crianças, motivou a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) a estabelecer orientações e estratégias quanto ao 
papel e importância dos ambientes promotores de saúde para a 
modificação de comportamentos alimentares, apontando a escola 
como um espaço privilegiado (1, 13, 17). A União Europeia (UE) é 
igualmente clara quanto ao papel da escola no combate à obesidade, 
nomeadamente no apelo aos governos para que adotem políticas 
de apoio a comportamentos alimentares equilibrados e limitem a 
disponibilidade de produtos com elevados teores de sal, açúcar e 
gordura (2,16,18,19). Estas orientações e preocupações internacionais 
têm-se espelhado na adoção de políticas e medidas preventivas a nível 
nacional, que passam pela elaboração de guias sobre alimentação 
saudável, restrição de alguns géneros alimentícios nos bufetes 
escolares e nas máquinas de venda automática e pela definição de 
orientações sobre ementas e refeitórios escolares (15, 19, 20). 
Entre estas medidas, foi desenvolvido o Sistema de Planeamento 
e Avaliação de Refeições Escolares (SPARE) (21) que constitui 
uma ferramenta útil para a escola, tendo sido desenvolvida com o 
objetivo de ajudar a planear as refeições escolares de forma rápida, 
organizada e de acordo com as principais recomendações alimentares 
e nutricionais, nacionais e internacionais, vigentes. 

No entanto, apesar dos esforços e desenvolvimento de orientações 
por parte dos Ministérios da Educação (15, 19, 20) e da Saúde (3), 
ainda é frequente uma oferta alimentar de baixa qualidade nutricional e 
a informação sobre a avaliação qualitativa, planeamento e elaboração 
é ainda esparsa (22-24).
O Programa de intervenção comunitária Eat Mediterranean: A Program for 
Eliminating Dietary Inequality in Schools, promovido pela Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, IP (ARSLVT), e desenvolvido 
nos municípios de Santarém e Alpiarça nos anos letivos de 2015/16 
e 2016/17, pretendeu constituir um modelo ecológico comunitário 
e sustentável com a finalidade de contribuir para a redução das 
desigualdades nutricionais em meio escolar, dirigido a crianças, através 
da promoção de hábitos saudáveis de vida, principalmente através da 
promoção da Dieta Mediterrânica e seus princípios. O Eat Mediterranean 
foi desenvolvido através de uma abordagem abrangente envolvendo o 
indivíduo e a comunidade. A nível individual foi dirigido ao aluno e às 
respetivas famílias, o mesmo envolveu a avaliação do estado nutricional 
dos alunos, sendo dada a possibilidade de acesso, aos alunos com 
desvios do estado nutricional identificado, e respetivas famílias, a um 
Programa de Acompanhamento Individual, Nutricional e Motivacional. A 
nível comunitário foi dirigido ao ambiente escolar envolvendo a avaliação 
e melhoria da oferta alimentar nos refeitórios, bares e bufetes escolares 
e máquinas de venda automática de alimentos. 
O presente artigo centra-se no diagnóstico e intervenção relativos à 
oferta alimentar nos refeitórios escolares.

OBJETIVOS
O objetivo do presente estudo foi avaliar o impacto da intervenção 
do programa Eat Mediterranean na qualidade da oferta escolar, 
nomeadamente nos refeitórios escolares.

METODOLOGIA
O Programa obteve a aprovação da Comissão de Ética e da Saúde da 
ARSLVT, abrangendo 5773 alunos, matriculados no ano letivo 2015/16, 
e 5925 matriculados no ano letivo 2016/17, desde o ensino pré-escolar 
ao secundário, compreendendo idades entre os 2 e os 21 anos. Foi 
desenvolvido em três Agrupamentos de Escolas dos Municípios de 
Santarém e de Alpiarça, num total de 25 escolas e 257 turmas.   
No âmbito da abordagem ao nível individual, foi feita a avaliação do 
estado nutricional da população infantil através da classificação do Índice 
de Massa Corporal para a idade utilizando as curvas de crescimento 
para crianças dos 5 aos 19 anos publicadas pela OMS, em 2007 (25).
No âmbito da abordagem ao nível da oferta alimentar nos refeitórios 
escolares, foram agrupadas as escolas de acordo com as suas 
especificidades do ponto de vista da Entidade responsável pelas ementas:
• Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Pré-Escolar 
(responsabilidade do Município de Santarém) – 17 escolas
• Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Pré-Escolar 
(responsabilidade do Município de Alpiarça) – 3 escolas 
• Escola do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico com confeção própria 
(responsabilidade da própria Escola) – 1 escola
• Escolas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino Secundário 
(responsabilidade da DGEstE) – 4 escolas
As refeições das escolas abrangidas foram avaliadas do ponto de 
vista qualitativo, quantitativo e sensorial, tendo sido posteriormente 
alvo de uma intervenção com vista à sua melhoria, de acordo com 
o Padrão Alimentar Mediterrânico e tendo por base as orientações 
técnico-normativas vigentes: orientações da OMS, Direção-Geral 
da Saúde (DGS) e Direção-Geral da Educação (DGE) (1, 13, 15, 20, 
21). O Programa desenvolveu-se em fases sequenciais: 1) Fase de 
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Diagnóstico inicial; 2) Fase de Intervenção, com elaboração, avaliação 
e implementação das novas ementas. 
O presente artigo refere-se apenas à avaliação qualitativa das ementas 
e implementação de novas ementas nos refeitórios escolares.
Diagnóstico Inicial: Foram recolhidas todas as ementas do ano letivo 
2015/16, num total de 386. A composição standard das refeições 
incluídas nos Planos de ementas que eram constituídas por sopa, 
um prato principal (peixe ou carne com acompanhamento de cereais, 
batata ou leguminosas e hortícolas crus ou cozinhados), uma 
sobremesa (fruta ou doce) e oferta de uma unidade de pão (com o 
peso de, aproximadamente, 50 gramas). 
Procedeu-se à avaliação retrospetiva das ementas, em conjuntos 
de pelo menos 4 semanas, utilizando a ferramenta SPARE (21), que 
permite avaliar as ementas com base numa alimentação saudável, na 
qual se enquadra o Padrão Alimentar Mediterrânico. 
A avaliação foi feita através da verificação do cumprimento de 40 
critérios, organizados em 6 domínios, previstos no SPARE: 1) itens 
gerais; 2) sopa; 3) carne, pescado e ovos; 4) acompanhamento de 
cereais e derivados, e tubérculos; 5) acompanhamento de hortícolas 
e leguminosas; e 6) sobremesa. Os critérios são ponderados e a 
pontuação máxima possível é 100%.
As escolas da responsabilidade dos municípios (Pré-Escolar e 1.º Ciclo 
do Ensino Básico), alvo do Programa, serviram no ano letivo 2015/16, 
em Santarém, 192 669 refeições e, em Alpiarça, 44 632 refeições.
As escolas da responsabilidade dos municípios compreendiam um 
conjunto de ementas para 6 semanas, que se repetia ciclicamente ao 
longo do ano, num total de 30 ementas, em cada município. As 167 
ementas das Escolas do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico e Ensino 
Secundário cujo serviço de refeições era adjudicado através da DGEstE 
e as 159 ementas da Escola com confeção própria foram agrupadas 
em conjuntos de pelo menos 4 semanas, uma vez que existem, no 
SPARE, critérios de avaliação de verificação mensal. No que respeita 
à avaliação dos critérios de frequência semanal, avaliaram-se todas 
as semanas com 4 dias úteis ou mais. 
Em relação a 2 dos 40 parâmetros de avaliação relacionados com a 
confeção da refeição, seguiu-se a seguinte metodologia:   
– Critério 1.18. Cumprimento da Ementa e da Ficha Técnica - foi sempre 
considerado que, existindo Ficha Técnica, a refeição seria sempre 
executada conforme o constante na Ficha Técnica (cumprimento do 
critério), uma vez que a Equipa de Campo não estava presente no 
momento da confeção das refeições, não sendo possível verificar o 
cumprimento deste critério. No caso da Escola com confeção própria, 
uma vez que não existiam Fichas Técnicas dos pratos servidos, o 
critério relativo ao cumprimento das mesmas foi considerado não 
cumprido.
– Critério 3.6. Carne e peixe livres de peles e gorduras visíveis – foi 
considerado cumprido, devido à impossibilidade de o avaliar, por não 
ter sido acompanhado o processo de confeção das refeições.

Foi constituído um grupo de trabalho para a discussão e elaboração de 
uma nova proposta de ementas. Deste grupo fizeram parte profissionais 
de saúde (nutricionistas, médicos, técnicos de saúde ambiental), 
profissionais dos municípios (engenheira alimentar e psicólogo), 
membros das associações de pais e responsáveis das escolas pela área 
da oferta alimentar nos refeitórios escolares. Durante as várias reuniões 
de trabalho, discutiu-se e elaborou-se a nova proposta de ementas, 
tendo por base os resultados da avaliação inicial e as recomendações 
da OMS (1, 13, 15) e da Circular n.º 3/DSEEAS/DGE (15) e ainda as 
orientações da ferramenta SPARE (21-23). A nova proposta de ementas 
foi constituída por um conjunto de 30 ementas diárias (6 semanas), 

com as respetivas Fichas Técnicas. Após concluída a nova proposta de 
ementas, procedeu-se à sua avaliação qualitativa, utilizando a mesma 
metodologia do Diagnóstico Inicial: verificação do cumprimento dos 
parâmetros de avaliação com recurso à ferramenta SPARE. 

Implementação das novas ementas
A implementação das novas ementas decorreu de acordo com 
as especificidades de cada escola, do ponto de vista da Entidade 
responsável pelas ementas: 
• Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Ensino Pré-Escolar – a 
implementação foi iniciada em setembro do ano letivo 2016/17 e 
executada pela empresa prestadora de serviços.
• Escola do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico com confeção própria – 
as novas ementas foram implementadas semanalmente pela escola, 
tendo em conta os alimentos disponíveis através dos contratos 
celebrados com os fornecedores. 
Embora propostas, não foram implementadas novas ementas nas 
Escolas do 2.º e 3.º Ciclos e Secundário, no ano letivo 2016/17.

RESULTADOS
No que se refere ao estado nutricional dos alunos, na fase de 
diagnóstico (ano letivo 2015/16), foram avaliados 3965 alunos, dos 
3 aos 21 anos de idade, do total de 5773 alunos que frequentaram 
as Escolas alvo (taxa de participação de 68,7%). A prevalência de 
excesso de peso (pré-obesidade e obesidade) foi de 31,8 %; 10,9% 
dos alunos avaliados apresentava obesidade e 0,90% baixo peso.
Relativamente à oferta alimentar nos refeitórios escolares, a Figura 1 
apresenta a avaliação inicial (Diagnóstico Inicial), através da ferramenta 
SPARE, das ementas das Escolas do 2.º e 3.º Ciclos e Secundário, 
da responsabilidade da DGEstE. A pontuação mínima obtida foi de 
65,6%, equivalente à classificação qualitativa SPARE “Aceitável”, nos 
meses de setembro/outubro, e a pontuação máxima foi de 79,9%, 
correspondente à classificação “Bom”, nos meses de fevereiro/março 
do ano letivo 2015/2016.
Nas escolas alvo de intervenção, foram identificados os critérios SPARE 
(Figura 2 – alguns dos 40 critérios SPARE) e após análise, discussão 
e elaboração de novas ementas, estas foram avaliadas segundo os 
mesmos parâmetros, com posterior implementação nas Escolas. As 
novas ementas implementadas na Escola do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 
Básico com confeção própria (C) passaram a cumprir mais 16 critérios 
SPARE relativamente à avaliação das ementas iniciais, não tendo sido 
cumpridos 6 critérios, designadamente: oferta semanal de pescado 
em proporção igual ou superior à de carne, carne como principal fonte 
proteica 1 a 2 vezes por semana, ovo como principal fonte proteica 1 a 
2 vezes por semana, ovo no mínimo 1 vez por semana (como principal 
fonte proteica), carne vermelha no máximo 1 vez por semana e peixe 
gordo no mínimo 1 vez por semana. Na Figura 3 estão representadas 
as pontuações referentes à avaliação qualitativa efetuada antes e após 
a intervenção do programa na Escola do 2.º e 3.º Ciclos do Ensino 
Básico com confeção própria, tendo obtido uma pontuação inicial 
SPARE que variou entre 37% e 47,1% (ambas correspondentes a uma 
classificação qualitativa SPARE “Não aceitável”), no ano letivo 2015/16. 
Após a intervenção, que compreendeu o novo ciclo de ementas, 
implementado de setembro a janeiro de 2017, estas atingiram o valor 
máximo de 86,4% de pontuação SPARE, equivalente à classificação 
qualitativa “Bom”.
Relativamente às novas ementas implementadas nas Escolas do 
Ensino Pré-Escolar e do 1.º Ciclo, da responsabilidade do Município 
de Santarém (A), passaram a cumprir mais 5 critérios SPARE 
relativamente às ementas iniciais, não tendo sido cumpridos 4 critérios, 
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Avaliação qualitativa SPARE mensal (setembro 2015 a junho 2016), inicial, das ementas das Escolas do 2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e do 
Ensino Secundário, da responsabilidade da DGEstE

Figura 1
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Figura 2
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1. Sopas sem base de hortícolas no máximo 2x/mês

2. Hortícolas aos pedaços na sopa pelo menos 3x/semana

3. Leguminosas como base da sopa (2-3x/semana)

4. Carnes brancas pelo menos 1x/semana

5. Oferta semanal de pescado em proporção igual ou superior à de carne

6. Peixe gordo pelo menos 1x/semana
7. Adição de hortícolas e/ou leguminosas ao acompanhamento de hidratos de carbono 
no mínimo 2x/semana
8. Oferta equitativa entre hortícolas crus e confeccionados

9. Leguminosas no prato principal pelo menos 1x/semana

10. Fruta fresca diariamente

11. Eliminação de alimentos fritos e/ou pré-fritos

12. Carnes vermelhas no máximo 1x/semana

13. Limitação das sobremesas doces a um máximo de 1x/semana

 Critério cumprido
 Critério não cumprido

A: Município de Santarém
B: Município de Alpiarça
C: Escola com Confeção Própria
SPARE: Sistema de Planeamento e Avaliação de Refeições Escolares
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concretamente: oferta semanal de pescado em proporção igual ou 
superior à de carne, carne como principal fonte proteica 1 a 2 vezes 
por semana, ovo como principal fonte proteica 1 a 2 vezes por semana 
e ovo no mínimo 1 vez por semana (como principal fonte proteica). A 
classificação qualitativa SPARE das ementas das Escolas do Município 
de Santarém, no ano letivo 2015/16, foi “Bom” com uma pontuação 
global de 76,7% tendo, após a intervenção do Programa, aumentado 
para 88,2% (Figura 4).
Quanto às novas Ementas implementadas nas Escolas do Ensino 
Pré-Escolar e do 1.º Ciclo, da responsabilidade do Município de 
Alpiarça, passaram a cumprir mais 17 critérios SPARE relativamente à 
avaliação das ementas iniciais, perfazendo os 40 critérios. A pontuação 
global das ementas das Escolas do Município de Alpiarça, no ano 
letivo 2015/16, foi de 53,6%, tendo atingido, após a intervenção do 
Programa, 100% na classificação SPARE, o que corresponde a uma 
evolução da classificação qualitativa de “Aceitável” para “Muito bom” 
(Figura 5).
No ano de 2016/17 foi também avaliado o estado nutricional dos 
alunos matriculados naquele ano letivo, tendo sido avaliados 3894 
alunos, dos 2 aos 21 anos de idade, do total de 5925 alunos que 
frequentaram as mesmas Escolas alvo (taxa de participação de 65,7%). 
A prevalência de excesso de peso (pré-obesidade e obesidade) foi de 
29,1%; 9,8% dos alunos apresentava obesidade e 1,1% baixo peso.

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
A implementação do Padrão Alimentar Mediterrânico nas ementas 
escolares pode desempenhar um papel fundamental na melhoria 
e na aceitabilidade das refeições escolares (26). Neste sentido, 
a ferramenta portuguesa SPARE (21) é uma ferramenta útil já que 
incorpora estes princípios sendo de fácil utilização no planeamento 
ajustado e avaliação das refeições escolares em cada escola (21-23). 
O Eat Mediterranean foi um dos primeiros programas desenvolvido 
através de uma abordagem multidisciplinar e abrangente em Portugal, 
e que utilizou esta ferramenta em todos os ciclos de ensino, trazendo 
à luz informação importante para o ajuste e correção mais adequados 
das refeições escolares.
O Programa dirigiu-se a uma população escolar com 31,8% de 
excesso de peso de 25 escolas de Santarém e Alpiarça, no ano letivo 
2015/2016 (1262 alunos, de 3965 alunos avaliados, num universo de 
5773 alunos matriculados nesse ano letivo), muito semelhante aos 

valores apresentados para o resto do país (6). A avaliação dos critérios 
SPARE na fase de diagnóstico permitiu observar que a Escola do 2.º 
e 3.º Ciclos do Ensino Básico com confeção própria foi a que obteve 
pontuação mais baixa, no geral, relativamente àquelas cujas refeições 
eram distribuídas por empresas de restauração coletiva. 
A melhoria nutricional qualitativa introduzida nas ementas escolares 
abrangeu todas as escolas do ensino pré-escolar e 1.º Ciclo dos 
municípios de Santarém e Alpiarça, tendo permitido uma nova 
classificação SPARE de 88,2% (“Bom”) e 100% (“Muito bom”), 
respetivamente.
Esta melhoria geral nas ementas no âmbito da intervenção do Programa 
Eat Mediterranean traduziu-se em um maior equilíbrio nutricional das 
refeições escolares, com um aumento de hortícolas cozidos e sopa de 
hortícolas (permitindo aumentar a fibra, vitaminas e proteínas de origem 
vegetal) e um aumento do fornecimento de frutas sazonais, com redução 
de sobremesas doces (redução de açúcares adicionados). Critérios 
como “Oferta de sopa com hortícolas diariamente”, “Leguminosas como 
base da sopa 2 a 3 vezes por semana”, “Distribuição equitativa na oferta 
de hortícolas crus e confecionados” e “Leguminosas no prato no mínimo 
1 vez por semana” passaram a ser cumpridos após a intervenção em 
todas as escolas. Estes critérios apresentam particular relevância, uma 
vez que são referentes a grupos de alimentos geralmente preteridos 
pelas crianças e adolescentes, mas que se revestem de elevada 
qualidade nutricional, permitindo que desta forma a escola por si só 
assegure as porções diárias destes grupos alimentares que as crianças 
necessitam (27, 28).
Outras alterações positivas nas ementas escolares foram as que 
incluíram um aumento do fornecimento de pescado, especialmente 
peixes gordos (fonte de ácidos gordos ômega-3), de acordo com o 
critério SPARE “Pescado como principal fonte proteica 2 a 3 vezes 
por semana”, e uma redução dos pratos de carne com limitação da 
carne vermelha (contribuindo para a redução de gorduras saturadas). 
O critério “Carne vermelha no máximo 1 vez por semana” foi cumprido 
em todas as escolas, exceto naquela com serviço de confeção própria. 
Foi igualmente tida em consideração a eliminação de refeições com 
alimentos fritos ou pré-fritos, aumentando as técnicas de culinária 
saudáveis, de acordo com os princípios do Padrão Alimentar 
Mediterrânico (azeite e “pratos aquosos ou de panela”) (29).
Os critérios associados “Ovo como principal fonte proteica 1 a 2 vezes 
por semana” e “Ovo no mínimo 1 vez por semana (como principal fonte 

Avaliação qualitativa global das ementas das Escolas do Município de 
Santarém, antes (2015/16) e após (2016/17) a intervenção do Programa

Figura 4
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proteica)” na avaliação qualitativa inicial não eram cumpridos. Finda a 
intervenção do Programa, apenas se verificou o seu cumprimento nas 
escolas do Município de Alpiarça.  Tem sido relatado em outros estudos 
portugueses, com a mesma metodologia de avaliação de refeições 
escolares (30) e ainda em estudos que seguiram uma metodologia 
diferente (24,31-33), que as ementas escolares contemplam uma maior 
oferta de pratos de carne relativamente aos pratos de pescado, e 
sobretudo de ovo. Uma das explicações apresentadas no estudo 
realizado na região do Algarve (24), da resistência no cumprimento do 
critério “5 a 10% dos 2ºs pratos com ovo” como principal fonte proteica 
ao almoço, foi a dificuldade reportada pelas escolas, em fornecer pratos 
com ovo compatíveis com os requisitos obrigatórios em termos de 
higiene e segurança alimentar (24). No Eat Mediterranean foi reportado 
que o transporte destas refeições obriga a vários condicionantes e 
igualmente dificulta a sua oferta. 
O ovo é um alimento rico em proteínas de alto valor biológico e com 
gorduras predominantemente mono e polinsaturadas, sendo um 
excelente fornecedor de minerais (fósforo, ferro e zinco) e vitaminas (A, 
do complexo B e D) (34) e apesar de ser um alimento particularmente 
rico em colesterol, pode ser integrado em regimes alimentares 
saudáveis, com a respetiva moderação (32).
De acordo com as recomendações tidas em consideração no SPARE 
(21-23), no prato principal, a proporção semanal de pescado deverá 
ser igual ou superior à da carne; deverá ser privilegiado, de acordo 
com as recomendações internacionais e nacionais, o consumo de 
carne de aves (frango, peru,…) e coelho em detrimento de carnes 
de outras espécies, rejeitar sempre as gorduras e peles visíveis; 
consumir peixe gordo, fornecedor de ácidos gordos da série ómega-3 
(salmão, sardinha, atum, cavala…), 1 vez por semana; nas refeições 
confecionadas à base de ovos utilizar preferencialmente ovoprodutos 
e devem surgir nas ementas com uma periodicidade semanal mínima 
de 1 vez (21-23).
Consistente com outros estudos (24,32), nas escolas intervencionadas 
pelo EM, e principalmente na Escola com confeção própria, a 
proporção de pratos de pescado em relação aos pratos de carne 
melhorou com a intervenção do Programa, não cumprindo, porém, 
ainda o critério que prevê que o número de pratos de peixe seja igual 
ou superior ao número de pratos de carne. Tal pode ser justificado 
pelo facto de a escola ter optado por uma mudança gradual. Nesta 
escola, a aquisição de géneros alimentícios está dependente de uma 
lista de produtos contratualizada previamente com os fornecedores, 
o que limita a diversidade de pratos a oferecer. Esta limitação reflete-
se, sobretudo, na oferta de pratos de peixe gordo, dificultando o 
cumprimento também deste critério (Figura 2). 
Nas ementas das Escolas do Município de Santarém as alterações 
foram introduzidas gradualmente, por decisão do município, referindo 
este que desta forma poderia haver uma maior aceitabilidade por parte 
das crianças. Constatou-se que efetivamente as ementas melhoraram 
após a intervenção do Programa, passando a cumprir os critérios 
descritos na Figura 2.
As ementas das Escolas do Município de Alpiarça melhoraram após 
a intervenção do Programa, passando a cumprir a totalidade dos 
critérios SPARE avaliáveis. Este caso sugere que a proximidade e 
parceria entre todos os intervenientes no processo tenha sido um 
fator de facilitação.
A melhoria nas ementas introduzida pelo Programa Eat Mediterranean 
deve-se, em grande parte, ao trabalho integrado e concertado 
entre instituições de saúde, municípios e comunidades educativas. 
Aliás, após a implementação do Programa, outros Municípios da 
Comunidade Intermunicipal de Lezíria do Tejo (total de 11 municípios, 

incluindo Alpiarça e Santarém) tiveram a oportunidade de participar 
deste trabalho e implementar estas ementas nas suas próprias escolas. 
Importa ainda referir que, não obstante o objetivo deste estudo não ter 
sido a abordagem da obesidade infantil, o Programa Eat Mediterranean 
poderá ter contribuído para que a população infantil escolar de 
Santarém e Alpiarça tenha melhorado o seu estado nutricional, já 
que se verificou uma redução com significado estatístico (p<0,05) na 
prevalência de excesso de peso e obesidade infantil, concretamente 
de 32,3% para 29,7% e de 11,2% para 10,1%, respetivamente.

CONCLUSÕES
O Programa Eat Mediterranean demonstrou ter um impacto bastante 
favorável na qualidade das refeições oferecidas nas escolas alvo 
de intervenção. Utilizando a ferramenta SPARE para alcançar estes 
resultados, foi conseguido, no âmbito do Programa, aumentar cerca 
de 20% a 60% a pontuação obtida em várias escolas, atingindo 
pontuações máximas de 88,2% (Santarém) e 100% (Alpiarça), 
classificações “Bom” e “Muito bom”, respetivamente. Salienta-se o 
carácter multidisciplinar, multissectorial e abrangente, realizado aos 
vários níveis, que parece ter trazido benefícios mensuráveis para o 
ambiente escolar, incluindo uma melhoria do estado nutricional dos 
participantes. 
A implementação do Eat Mediterranean deve-se ao trabalho 
integrado e conjunto dos profissionais de saúde, dos municípios 
e das comunidades educativas. Permanece ainda o compromisso 
de melhoria de alguns aspetos, o que certamente será conseguido 
através do trabalho de todos estes atores combinado com o 
recurso a ferramentas auxiliadoras e de prática utilização para o 
planeamento e monitorização das refeições escolares, como a 
ferramenta SPARE. Assim, a escola será reconhecida não só como 
um espaço de referência a nível de aprendizagem e de aquisição de 
conhecimentos, como um espaço privilegiado pela oferta alimentar 
de qualidade e nutricionalmente adequada e equilibrada, contribuindo 
para o objetivo comum de promover hábitos alimentares saudáveis e, 
consequentemente, melhorar a saúde infantil.
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