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REFEIÇÕES ESCOLARES 

- Balanço Ano Lectivo 2011/2012 –  

O fornecimento de refeições escolares no Município de Azambuja encontra-se, no ano lectivo 

2011/2012, atribuído por concurso público à empresa UNISELF – Soc. De Restaurantes Públicos 

e Privados, SA. Existe confecção nos Centros Escolares de Alcoentre e de Azambuja (Boavida 

Canada). A partir deste último, são transportadas as refeições para a EB1/JI de Vila Nova da 

Rainha, EB1/JI de Vale do Paraíso, EB1 de Aveiras de Cima e EB 1 de Vale do Brejo. Os alunos 

da EB 1 Professor Inocêncio Carrilho Lopes almoçam no Centro Escolar Boavida Canada, os da 

EB 1 da Socasa na Escola Básica Integrada de Azambuja (de administração da DRELVT), os do JI 

de Manique do Intendente e do JI de Vila Nova de S. Pedro são servidos pelo Centro Social e 

Paroquial de Alcoentre, através de Protocolo existente com a Autarquia para o efeito. No 

conjunto, são fornecidas, por dia, em média, cerca de 685 refeições, a cargo da empresa acima 

referida. 

Com o objectivo de fazer um balanço mais abrangente do fornecimento do serviço, e 

principalmente identificar os principais problemas ocorridos desde o início do presente ano 

lectivo, foram consultados os registos que, diariamente, os responsáveis pelos diversos 

estabelecimentos de ensino introduzem na plataforma electrónica EDUCA. Atendeu-se, 

especialmente, aos que evidenciavam, de alguma forma, anomalias ao normal fornecimento e 

consumo da refeição, concluindo-se o seguinte: 

- Durante o 1º Período, o principal problema registado prende-se com o envio insuficiente de 

comida para as Escolas onde não há confecção. Nesses dias, verificou-se sempre novo envio de 

comida, resultando daí óbvios prejuízos para as crianças que, por essa razão, em alguns casos 

almoçaram mais tardiamente. Nunca se verificou, em caso algum, que o segundo envio de 

comida não se tenha realizado. Pontualmente, houve registos ao nível da qualidade (Ex: “A 

sopa estava muito espessa, só traz puré de batata”). 

- No 2º Período (mês de Janeiro), destacou-se o dia 13 de Janeiro em que foram servidas 

“Potas estufadas com batata cozida”. Os problemas ocorridos nesse dia derivaram, 

essencialmente, da confecção (como é relatado pela generalidade das Escolas, o peixe estava 

“salgado”, “ácido” ou “amargo”). Decidiu a Autarquia, após recepção e análise destes registos, 

assim como de reclamações de Encarregados de Educação, indicar à empresa a necessidade de 

supressão imediata deste prato das ementas escolares, tendo o mesmo sido substituído (por 

“Pescada estufada com salada camponesa – batata, milho e ervilhas”). Analisados os registos 

desse dia, e tendo em conta os parâmetros avaliados, concluímos o seguinte: 

Variedade das ementas: 5 BOM; 2 SATISFAZ 

Qualidade dos Produtos: 3 NÃO SATISFAZ; 3 SATISFAZ; 1 BOM 

Qualidade da confecção: 3 NÃO SATISFAZ; 4 SATISFAZ 

Quantidade fornecida: 2 NÃO SATISFAZ; 2 SATISFAZ; 3 BOM 

Sobremesa: 4 SATISFAZ; 1 BOM; 2 MUITO BOM 
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Com efeito, e reconhecendo a não adequabilidade da manutenção do prato nas ementas 

escolares, ressalta uma acentuada subjectividade, que não deve ser descurada na avaliação de 

todo o processo, procurando, desta forma, a Autarquia dar em cada dia a resposta mais 

adequada e possível em cada situação. 

No início do mês de Janeiro persistiu o problema com o envio insuficiente de comida para as 

Escolas onde não existe confecção, pelo que, e após inúmeras advertências se optou pela 

realização de uma reunião com a empresa e a Direcção do Agrupamento onde o problema se 

verificara, o que veio a acontecer no dia 18 desse mês. A partir daí, o problema foi minimizado, 

também com o envio diário do “prato tipo” para as Escolas, servindo este como referência 

para as auxiliares responsáveis pelo empratamento. Verificou-se, desde então, uma situação 

pontual, decorrente de doença súbita da responsável pela cozinha do Centro Escolar Boavida 

Canada (no dia 3 de Fevereiro).  

- Todas as situações anómalas (fruta verde; sopa espessa ou demasiado líquida; batatas cruas; 

peixe ou carne insuficiente, etc.) são diariamente comunicadas à empresa, com advertências à 

importância da sua resolução urgente. Neste momento, está agendada nova reunião entre a 

empresa e a Autarquia, a fim de se fazer um balanço das situações, entretanto, verificadas e de 

se estudarem novas medidas.  

- Trimestralmente, são feitas análises microbiológicas, cujo Boletim mais recente data de 

Novembro de 2011, e realizado no Centro Escolar Boavida Canada, do qual se conclui que se 

verifica: 

a) um “Processo de Higienização eficaz” (na zona de distribuição); 

b) uma “Higienização realizada com eficácia” (referência: mãos higienizadas de uma das 

auxiliares); 

c) que “Todos os parâmetros analisados estão de acordo com os valores paramétricos definidos 

na legislação/valores de referência em vigor para esse tipo de produto” (referência: prato 

principal no dia da colheita). 

Reconhecendo a Autarquia tratar-se de assunto da mais elevada importância, o compromisso 

que mantêm as pessoas que, diariamente, zelam por estas e outras questões relacionadas 

directamente com a Educação no Município de Azambuja, é o de estarmos atentos, 

empenhados e activos na resolução de todas as situações que a este nível se vão verificando, 

colocando, acima de tudo, os interesses das crianças, o que, em momento algum, esteve em 

causa! 

 

A Vereadora da Educação, 

TÇt `tÜ|t VÉÜÜx|t YxÜÜx|Üt 


