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PROJETO DE RESOLUÇÃO N.º 1704/XIII-3.ª

RECOMENDA AO GOVERNO A AVALIAÇÃO ANUAL DA QUALIDADE DAS 

REFEIÇÕES ESCOLARES E CONDIÇÕES PARTICULARES PARA A 

CONTRATAÇÃO NO CASO DAS AUTARQUIAS 

Exposição de motivos

A escola pública tem o dever de garantir o fornecimento de refeições de qualidade, em 

quantidade suficiente e nutricionalmente equilibradas a todos os alunos, 

independentemente do extrato socioeconómico das famílias a que pertencem, da região 

em que vivem ou do ciclo escolar que frequentam.

Para além de uma ementa diversificada que satisfaça as necessidades nutricionais dos 

alunos, o funcionamento dos refeitórios escolares deve dar garantias sanitárias e de 

higiene dos alimentos e do equilíbrio nutricional, que se refletem na saúde dos 

estudantes e até, indiretamente, na sua capacidade de aprender.

Na grande maioria dos casos, os estabelecimentos de ensino públicos asseguram o 

serviço de refeições através da contratação pública de empresas prestadoras de serviços, 

as quais devem garantir total conformidade com a legislação em vigor e as condições 

estabelecidas nos documentos contratuais.

O Governo, através do Ministério da Educação, tem competência legal nos serviços de 

refeições do 2.º e 3.º ciclos e ensino secundário. Dados do Governo indicam que são 

1148 os refeitórios em funcionamento em Portugal continental nas escolas destes três 
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níveis de ensino, sendo 348 de gestão direta, 776 de gestão adjudicada e 24 de gestão 

camarária.

Às autarquias cabe a responsabilidade nas refeições escolares em jardins infância e no 

1.º ciclo, sendo obrigadas através do Código de Contratação Pública, a celebrar contrato 

com a entidade que apresente a proposta economicamente mais vantajosa.

Estes contratos têm a duração de três anos, renováveis anualmente e o concurso tem por 

base um caderno de encargos que impõe um conjunto de regras e de penalizações.

O início do ano letivo 2017-2018 foi marcado por inúmeras queixas sobre a as refeições

servidas nos refeitórios escolares da rede de ensino pública. Dados da Direção-Geral 

dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE) indicam que as reclamações dizem respeito à 

qualidade e à quantidade da comida servida aos alunos, ao incumprimento das 

condições de higiene e segurança e também à falta de pessoal nas cantinas

Em 2017, o CDS apresentou um projeto de resolução a recomendar ao Governo que 

introduzisse na contratação pública mecanismos para assegurar maior qualidade do 

fornecimento das refeições escolares. O diploma, chumbado no dia 7 de dezembro com 

os votos “contra” do PS, BE, PCP e PEV, recomendava ao Governo que:  

“1. Acautele que as regras do Concurso Público para o fornecimento das refeições 

escolares privilegiem a seleção por via concursal de outros candidatos com maior 

proximidade às escolas - como o caso de IPSS locais -, desde que garantidos a 

montante todos os requisitos de qualidade, e a jusante os necessários parâmetros de 

fiscalização;

2. Aplique ao processo de Contratação Pública critérios que, direta ou 

indiretamente, assegurem a maior qualidade das refeições servidas nas escolas, 

designadamente a possibilidade de definição de um preço unitário mínimo.”
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Perante o rol de denúncias da má qualidade, pouca quantidade e precárias condições de 

higiene das refeições servidas nas cantinas escolares da rede pública, e face à rejeição 

das propostas discutidas no Parlamento, o Governo apresentou como solução o aumento 

das ações de fiscalização, a levar a cabo pela ASAE – Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica –, junto das empresas fornecedoras, de modo a assegurar que as 

escolas e as famílias estão a ser bem servidas.

Em junho deste ano, foi publicado no site da Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares, um relatório estatístico dos resultados da avaliação ao funcionamento das 

cantinas e refeitórios concessionados a privados.

Nestes termos, o Grupo Parlamentar do CDS-PP, ao abrigo das disposições 

constitucionais e regimentais aplicáveis, propõe que a Assembleia da República 

recomende ao Governo que:

1. Realize anualmente uma ação de fiscalização a todos os refeitórios escolares, 

tornando públicos não só os resultados estatísticos, mas as medidas 

corretivas aplicadas, designadamente o número de eventuais novos 

concursos lançados na sequência de denúncia contratual, no caso dos 

refeitórios concessionados a privados.

2. Crie uma exceção ao código dos contratos públicos, para que as autarquias 

tenham a possibilidade de reforçar o valor unitário das refeições escolares,

com recurso aos seus orçamentos municipais.

Palácio de S. Bento, 7 de junho de 2018

Os Deputados,
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ANA RITA BESSA

ILDA ARAÚJO NOVO 

NUNO MAGALHAES

TELMO CORREIA

CECILIA MEIRELES

HELDER AMARAL

ASSUNÇÃO CRISTAS

JOAO ALMEIDA

JOAO REBELO

PEDRO MOTA SOARES

ANA RITA BESSA

FILIPE ANACORETA CORREIA

ISABEL GALRIÇA NETO

ANTONIO CARLOS MONTEIRO

JOAO GONÇALVES PEREIRA

PATRICIA FONSECA

TERESA CAEIRO 

VANIA DIAS DA SILVA


