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Inquérito FERLAP – Refeições Escolares 

Relatório 

“Convidar os ministros a ir almoçar às escolas, sem marcação prévia”. 

Talvez possamos começar, por aqui, por uma das respostas à pergunta: 

“O Despacho 10919/2017 foi a medida possível neste momento e fruto da muita luta e 
determinação de todos nós. Para além desta medida o que pensam que mais pode ser feito para 
melhorar as refeições servidas nas Cantinas Públicas?” 

Uma resposta que de alguma forma, pelo dados apurados, representa o, actual, estado 
de espírito dos Pais em relação às refeições escolares.   

Dados técnicos 

O inquérito foi feito online e apenas esteve aberto às Associações de Pais que 
fazem parte da lista de distribuição da FERLAP, que receberam a ligação para a 
resposta ao inquérito por email. 

Participaram no inquérito 89 Associações de Pais da Região da FERLAP, que 
engloba os distritos de Lisboa e Santarém. Esta participação resultou em 95 respostas, 
algumas Associações de Pais de Agrupamento de Escolas, entenderam por bem, sendo 
as realidades diferentes, responder por escola. 

O inquérito é constituído por 32 questões, das quais 15 são de caracterização 
das Associações de Pais e de informações sobre as escolas/Agrupamentos. As 
restantes são referentes à opinião das Associações de Pais sobre as refeições servidas 
nas cantinas escolares, antes e depois do Despacho 10919/2017. Das questões 
referentes às refeições 7 são abertas e 10 são fechadas. 

Existem dois tipos de escalas de Likert que se dividem em 5 pontos (entre 
muito pouca e exagerada) no caso da quantidade da comida servida e em 10 pontos 
(entre muito má e muito boa) no caso da qualidade da comida servida. 

 

Análise dos dados 

Localização das Associações de Pais 

A grande maioria das Associações de Pais participantes no inquérito pertencem 
ao distrito de Lisboa (Gráfico1) e aos concelhos de Lisboa e Odivelas. Sendo que os 
concelhos limítrofes de Lisboa foram os mais participativos (Gráfico2).  
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Gráfico1 
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Tipo de Associações de Pais 

A grande maioria das Associações de Pais são Associações de Escola (cerca de 
80%) e destas a grande maioria são Associações de Pais de escolas do 1º Ciclo ou de 1º 
Ciclo com Jardim de Infância, seguidas das Escolas de 2º e 3º Ciclo com cerca de 22%. 

Gráfico3 
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Qualidade da comida – antes e depois do Despacho 10919/17 

 A maior conclusão que se pode tirar da análise dos dados é de que embora 
depois do Despacho 10919 tenha havido uma descida significativa da percentagem da 
comida muito má, o que é certo é que se verifica que a comida continua a ter uma 
qualidade sofrível ou má para cerca de 36% das Associações de Pais e apenas aceitável 
para cerca de 24%. Apenas 9% das Associações de Pais consideram a comida muito 
boa ou muito próximo disso, pelo contrário cerca de 2% das Associações de Pais 
continuam a considerar a comida muito má ou quase muito má.  

Podemos ainda constatar, pela análise do Gráfico5, que as alterações não 
foram lineares, ou seja, embora no computo geral tenha havido melhorias, essas não 
foram tão significativas como eram esperadas. Continuam a haver situações em que a 
qualidade da comida é significativamente má e apenas para cerca de 39% das 
Associações de Pais é boa ou muito boa. 

Gráfico5  

 

 

 Os gráficos 6 e 7, na página seguinte, apresentam as opiniões das Associações 
de Pais, em percentagem, sobre a qualidade das refeições, antes e depois do Despacho 
10919/17, a escala dos gráficos varia entre o muito má (1) e a muito boa (10). 
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Gráfico6 

 

Gráfico7 
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Quantidade da comida – antes e depois do Despacho 109919/17 

No caso da quantidade da comida servida nas cantinas da Escola Pública, as 
alterações, para melhor, são mais significativas. Quase que já não existem Escolas 
onde seja considerado que a comida servida é em pouca quantidade, no entanto, 8,4% 
das Associações de Pais ainda consideram que a quantidade da comida servida, não é 
suficiente. Também a comida em exagero caiu para apenas 2,1% das Escolas. 

A quantidade da comida servida é, depois do Despacho, aceitável para quase 
53% das Associações de Pais e bem servida para quase 36% das Associações de Pais. 

As avaliações positivas passaram de cerca de 77% para cerca de 91%, ou seja 
um aumento de cerca de 14%. 

 

Gráfico8 

 

 

 

 

Os gráficos 9 e 10, na página seguinte, apresentam as opiniões da Associações 
de Pais, em percentagem, sobre a quantidade servida, antes e depois do Despacho 
10919/17, a escala dos gráficos varia entre o muito pouco (1) e excessiva (5). 
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Gráfico9 

 

Gráfico10 
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Podiam visitar a cantina – antes e depois do Despacho 10919/17 

 Estranhamente, ou não, 6,32% das Associações de Pais inquiridas, continuam a 
não poder visitar as cantinas das Escolas onde desempenham as suas funções.  

Gráfico11 
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As razões apresentadas variam entre o impedimento por parte das direcções 
das Escolas/Agrupamentos e os impedimentos por parte dos Municípios. As 
justificações para o impedimento, ou não existem, ou não conseguem convencer. A 
diferença mais significativa em relação a antes do Despacho é as empresas terem 
deixado de impedir o acesso. 

 

Consequências da luta 

 Depois da luta travada pela melhoria das refeições escolares e da consequente 
saída do Despacho 10919/17, mais de 61% das Associações de Pais visitam as cantinas 
das escolas, apenas 20% das Associações de Pais o não fazem. A grande maioria das 
respostas “Outra situação” derivam do facto de as Associações de Pais ainda estarem a 
preparar as visitas, devido ao horário de trabalho dos Pais, é difícil organizarem-se 
para poderem visitar as escolas à hora de almoço, outras porque as Associações de 
Pais têm funcionários que ajudam nas refeições, outras porque a comida é boa, não 
vêm necessidade disso, outras ainda porque ainda não receberam autorização, ou 
porque não concordam com a necessidade, imposta, de marcação antecipada. 

Gráfico13 
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A grande maioria das Associações de Pais, mais de 64%, considera que a luta 
desenvolvida foi positiva para a melhoria das refeições, contra menos de 14% que 
consideram que não. A opção “Outra situação”, acabou por servir para as Associações 
de Pais relatarem as suas experiências e para referirem a importância da luta travada. 
Houve, no entanto, outros motivos para as Associações de Pais escolherem esta opção, 
como seja a falta de termo de comparação, o entenderem que ainda passou pouco 
tempo, mas também, para referirem que não houve alterações. 

Gráfico14 

 

 
 

  A relação das Direcções das Escolas com as Associações de Pais manteve-se 
inalterada em 95% dos casos, piorou em 3% e melhorou em 2% das situações. Os 
motivos para que tal aconteça prendem-se com a ideia que as direcções das Escolas 
têm das Associações de Pais. As alterações prenderam-se provavelmente com a 
novidade que o maior envolvimento das Associações de Pais na questão das refeições 
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veio trazer, uns passaram a considerar que as Associações de Pais podiam ser uma 
mais-valia, outras pelo contrário, passaram a encontrar nas Associações de Pais uma 
fonte de problemas, vá lá entender-se porquê.  

Gráfico15 

 

 
As Associações de Pais, as ideias e os procedimentos para as visitas às cantinas  

 Para além das questões acima, fizemos questão de perguntar às Associações de 
Pais como é que se poderiam melhorar as refeições nas cantinas escolares e ainda que 
nos deixassem algumas ideias sobre os procedimentos que utilizam para as visitas às 
cantinas escolares. 

 Começando pelos procedimentos, que variam de Associação de Pais para 
Associação de Pais e que passam por: 

• Visitas surpresa sem qualquer aviso, que pode ser de simples 
acompanhamento, ou incluir o almoçar junto com os alunos e pode ou não ser 
acompanhado de relatório a enviar a diversas entidades, 
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• Visita com aviso no próprio dia, que pode ser de simples acompanhamento, ou 
incluir o almoçar junto com os alunos e pode ou não ser acompanhado de 
relatório a enviar a diversas entidades, 

• Visita surpresa conjunta da Associação de Pais, Direcção, Município e empresa 
responsável pela refeições,  

• Visita com aviso à Direcção e acompanhamento por parte do coordenador, 

• Os representantes de turma solicitam à Direcção a visita à cantina que é 
acompanhada pela Associação de Pais, 

• Comunicação à Escola no início do Ano Lectivo, 

• Comunicação ao Município da intenção, 

• Aquisição da senha pelos Pais que pretendam almoçar. 

• Muitas Associações de Pais têm uma checklist a ser preenchida aquando das 
visitas. 

Porque pensamos ser de ter em consideração, deixámos para o fim as ideias que 
as Associações de Pais apresentam para a melhoria das refeições nas cantinas 
escolares, as ideias são apresentadas por ordem de preferência das Associações de 
Pais, no entanto, umas não excluem as outras: 

• A gestão das cantinas deve ser da responsabilidade da Escola ou do 
Agrupamento de Escolas. Deve ser confeccionada na e por funcionários da 
Escola, 

• Fiscalização rigorosa e penalização exemplar dos infractores e dos 
responsáveis pela fiscalização que não façam a denúncia das 
irregularidades, 

• Cumprimento rigoroso dos cadernos de encargos, incluindo os contratos 
de trabalho dos funcionários e os rácios, 

• Adequação das refeições ao nível etário e diversificação, incluindo 
vegetarianas e comida caseira. Organização dos horários de almoço, 

• Envolvimento das Associações de Pais e dos Pais em geral e maior 
informação disponível para os Pais e Encarregados de Educação saberem o 
que os filhos comem e o que devem comer, 

• Revisão dos preços da alimentação escolar, não podem ser demasiado 
baixos, 

• Estabelecimento de parcerias locais. 

 

Conclusão 
 Embora, da análise dos dados se possa considerar que houve, no geral, uma 
melhoria das refeições escolares, seja em qualidade ou em quantidade. Da mesma 
análise, conclui-se que as melhorias acontecidas, ainda não são suficientes para que os 
Alunos recebam a alimentação de qualidade a que têm direito. A qualidade e 
quantidade da comida servida, continuam a ser, no mínimo, sofríveis em algumas 
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escolas e continuam a existir irregularidades que não podem acontecer na Escola 
Pública de um País Democrático. 

Terminamos com uma informação que recebemos há poucos dias, uma Escola 
da nossa Região está a fazer passar pelos Alunos um inquérito de opinião sobre as 
refeições servidas na Escola. Íamos começar a aplaudir a ideia que nos pareceu muito 
boa, principalmente vinda de quem tem o dever de zelar pelo bem-estar dos Alunos. 
Infelizmente, não o pudemos fazer, como se costuma dizer, “quando a esmola é muita, 
o pobre desconfia”. O problema é, os alunos terem que se identificar. Ou seja, quem 
lançou o inquérito não quer saber a opinião dos Alunos, quer justificar que a qualidade 
da comida é “boa”.  

Estas e outras atitudes idênticas, continuam a grassar na Escola Pública de um 
País que se diz Democrático. O nosso lamento. 
 

 

 

 

Isidoro Roque 

Presidente CE 

 


