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RECONHECIMENTO DE BOA PRÁTICA



1
• Produção

2
• Aquisição

3
• Confeção

4
• Consumo e Hábitos Alimentares Saudáveis

Programa de Sustentabilidade na Alimentação Escolar 
Torres Vedras | Câmara Municipal 

EIXOS ESTRATÉGICOS



Sustentabilidade

Ambiental 

Nutricional

Económico-
social

PRINCÍPIOS DE SUSTENTABILIDADE



Implementação e desenvolvimento de hortas 
pedagógicas, segundo os princípios da 
Agricultura Biológica.

- Programa iniciado no ano letivo 2018/2019, a 8 escolas-
piloto, com perspetiva de alargamento a outras escolas. 

- Conta com o apoio técnico do Município em todas as fases, 
sendo que o desenvolvimento das hortas é da 
responsabilidade das escolas.

EM QUE CONSISTE ?

PROGRAMA BIO-HORTAESCOLAR



CAMPOTEC

4ª Gama

REDUCARNES

Carne

HÁPÃO

Pão

CONFRARIA DA 
HORTA

PRODUTORES MPB

Frutos Frescos

TEOFRUTAS

PRODUTORES MPB

Legumes Frescos

GINJAGEL

Peixe 
Ultracongelado

Minimizar deslocação e Redução de embalagens

FORNECEDORES LOCAIS



 Trabalho conjunto com produtores biológicos 
locais iniciado em 2018

 Escala-piloto nos refeitórios municipais e em 
algumas IPSS parceiras – 1300 a 1400 
refeições/dia

 Ementas sazonais

Ementas Sazonais 

ALIMENTOS BIOLÓGICOS 
NAS REFEIÇÕES ESCOLARES



As crianças desempenham um papel ativo na

separação de sobras de alimentos, que são

monitorizadas e pesadas diariamente, a fim

de adaptar os planos de ementa e garantir

uma redução significativa do desperdício de

alimentos.

Separação e 

Quantificação do 

Desperdício 

após a refeição que 

fica nos prato

HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS



Fomentar bons hábitos alimentares e associá-los às questões da saúde.

Projeto que pretende levar pais/

Encarregados de Educação a almoçar

na escola dos seus filhos/educandos no

dia do seu aniversário, não só com o

objetivo de estreitar os laços entre a

escola e a família, mas criar a

oportunidade à Família em conhecer a

qualidade das refeições escolares

Distribuição de fruta gratuita e produtos

hortícolas aos alunos dos JI´s e 1º Ciclo

fomentando o consumo diário de fruta, a

qual está acessível a qualquer aluno.

HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS

http://www.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_publico/GC_MMercado/GC_rfe_R#.WFP9sBuLTIU
http://www.ifap.min-agricultura.pt/portal/page/portal/ifap_publico/GC_MMercado/GC_rfe_R#.WFP9sBuLTIU


• A Rede de Transferências de BioCantinas pertence

ao programa URBACT, financiado pelo Fundo para o

Desenvolvimento Europeu

• O programa URBACT tem como o objetivo o

desenvolvimento sustentável das cidades

Educação – Alimentação – Ambiente – Economia Local  – Governança



Outubro, mês da alimentação 
“Escolas recebem ações de sensibilização sobre nutrição e 
desperdício alimentar”
08.10.2019

Os alunos da turma do 3.º ano da Escola Básica do
Varatojo participaram na passada sexta-feira, 4 de outubro,
numa atividade didática sobre nutrição e alimentação
saudável. “Sabichão da Nutrição” foi o jogo que ensinou
as crianças a identificar os alimentos que devem constar
nas refeições que consomem diariamente.
Durante o mês de outubro serão realizadas mais cinco
sessões com este jogo, abrangendo cerca de 100 alunos.

…



Torres Vedras representada na 5.ª edição da Trienal de Arquitetura 
de Lisboa

A estufa pretende ser uma alusão à 
produção hortícola do Concelho e 
acolhe o projeto “Fruta Feia”, que 
visa reduzir o desperdício alimentar, 
criando um mercado alternativo 
para a fruta e hortícolas que os 
produtores não conseguem escoar 
devido à aparência.



Obrigada!
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