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Resumo 

 

Introdução: O desperdício alimentar é uma problemática atual em refeitórios 

escolares. Numa lógica de sustentabilidade, torna-se essencial proceder à sua 

redução através da sua quantificação, procurando auscultar eventuais causas.  

Objetivo: Avaliar o desperdício alimentar, na refeição do almoço, em duas 

unidades de restauração coletiva do setor escolar público, e associar com aspetos 

relacionados com a satisfação alimentar autorreportada do almoço escolar pelos 

alunos.  

Métodos: Estudo observacional, de desenho transversal. Procedeu-se à avaliação 

do desperdício alimentar de refeições servidas a alunos do pré-escolar ao ensino 

secundário, durante 10 dias. Para a quantificação das sobras e restos de 2686 

refeições, considerou-se o método físico de pesagem e para a avaliação da 

satisfação alimentar do almoço escolar, elaborou-se um questionário de aplicação 

direta aplicado aos alunos do 5.º ao 12.º ano (n=91). 

Resultados: No período avaliado, verificou-se 29% de desperdício para 2686 

refeições servidas, observando-se um índice de sobra e resto de, respetivamente, 

14% e 18%. Encontraram-se diferenças com significado estatístico ao relacionar o 

desperdício alimentar com aspetos avaliados no inquérito de satisfação como o 

ruído no refeitório no momento da refeição e a temperatura da refeição.  

Conclusão: O ruído no refeitório escolar e a temperatura da refeição parecem estar 

associados ao incremento do desperdício alimentar. Os dados encontrados 

revelam valores de desperdício superiores aos recomendados pela literatura, 

justificando uma urgente necessidade de redução, através da implementação de 

medidas de controlo e manutenção. 
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Abstract 

 

Introduction: Food waste is an actual problem in school canteens. In a sustainable 

logic, it’s essential to reduce this waste through its quantification and measure, 

seeking eventual causes for this.  

Goal: To evaluate food waste, in the lunch meal, in two units of food service of the 

public-school sector, and associate with self-reported food satisfaction aspects 

shown by the students. 

Method: Observational study, with transversal design. The evaluation of the food 

waste of meals served to students was proceeded from preschool to high school, 

during 10 days. In order to quantify the leftovers and plate waste of 2686 meals, the 

physical method of weight was used; to evaluate the satisfaction with the lunch 

meal, a questionnaire to apply directly with the students from the 5th to the 12th grade 

was elaborated (n=91).  

Results: During the evaluation period, a ratio of 29% of food waste to 2686 meals 

served was verified, showing an index of leftovers and plate waste of 14% and 18%, 

respectively. There has been found differences with statistical significance when 

food waste was related with certain aspects evaluated in the satisfaction 

questionnaire, like the noise in the canteen at the meal moment and the meal 

temperature.  

Conclusion: The noise in the school canteen and the meal temperature seems to 

be associated with the in the increase of the food waste. The data found reveals 

values of food waste higher that the ones recommended by the scientific literature, 

justifying an urgent need of reduction, by implementing measures of control and 

maintenance.   
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1. Introdução 

O Parlamento Europeu define desperdício alimentar (DA), como “o conjunto 

dos produtos alimentares que são eliminados da cadeia agroalimentar por razões 

económicas ou estéticas ou devido à proximidade do fim do prazo de consumo, 

mas que estão ainda em estado próprio para consumo humano e que, na ausência 

de um possível uso alternativo, se destinam a ser eliminados e deitados fora” (1, 2). 

O DA pode também ser considerado um fenómeno resultante de uma sociedade 

consumista, já que muitos géneros alimentícios são de custo acessível e de fácil 

aquisição para a grande maioria de indivíduos nos países desenvolvidos (2, 3).  

Desta forma, para as escolhas alimentares, a disponibilidade, por si só, deixa 

de ser relevante e  aspetos relacionados com as características sensoriais dos 

alimentos (flavour, aspeto e textura), os estilos de vida adotados e o estado de 

saúde do indivíduo, o poder de compra e a influência do marketing, assim como as 

características sociais, culturais e emocionais acabam por ser mais relevantes na 

seleção alimentar (4). 

A Organização Mundial de Saúde tem vindo a manifestar uma preocupação 

relativa à promoção de comportamentos alimentares saudáveis especialmente na 

população pediátrica, devido ao reconhecimento crescente de que os hábitos e as 

escolhas alimentares se poderão associar positiva ou negativamente ao estado de 

saúde individual (5, 6).   

A par das questões relativas à promoção da saúde, a sustentabilidade 

alimentar apresenta-se como uma preocupação acrescida e atual (7, 8). Melhorar a 
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qualidade da alimentação e reduzir o impacto ambiental torna-se uma inquietação 

global, a nível individual e institucional (9).  

Neste contexto, as empresas prestadoras de serviços de alimentação 

desempenham um papel significativo na oferta alimentar do setor escolar (10). 

Concomitantemente, a redução da quantidade de alimentos desperdiçados, 

desde a produção ao consumo, é essencial para que o sistema alimentar global 

permaneça seguro (11). Neste sentido, a avaliação do DA tem sido uma medida 

indireta utilizada em contexto escolar para avaliar a satisfação alimentar das 

refeições escolares e do seu contexto. Esta avaliação auxilia a direcionar de forma 

assertiva algumas modificações necessárias para uma maior credibilização e 

melhor aceitação das refeições, conciliando aspetos essenciais à oferta alimentar, 

à otimização dos processos de gestão do serviço de alimentação (2), e integrando 

a refeição e o seu contexto. 

2. Objetivo 

Avaliar o DA, na refeição do almoço, em duas unidades de restauração 

coletiva (URC) do setor escolar público e associar com aspetos relacionados com 

a satisfação alimentar autorreportada do almoço escolar pelos alunos.  

3. Metodologia 

3.1. População 

Foi avaliado o DA de todos os alunos que frequentam os refeitórios da Escola 

A (do 5.º ao 12.º ano) e da Escola B (do pré-escolar ao 9.º ano), com idades 

compreendidas entre os 3 e 19 anos. 
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3.2. Amostra para a avaliação do DA 

A amostra foi obtida por conveniência, em que o DA analisado foi resultante 

das 2686 refeições servidas (RS) a alunos no decurso da recolha de dados. 

3.3. Amostra para a avaliação da satisfação com a refeição escolar 

Tratou-se de uma amostra de conveniência dos alunos, que frequentam os 

refeitórios da Escola A (do 5.º ao 12.º ano), e da Escola B (do 5.º ao 9.º ano), com 

idades compreendidas entre 9 e 19 anos, tendo sido previamente autorizados pelos 

Encarregados de Educação (EE), através do consentimento informado (CI). Os CI 

foram enviados a um total de 729 alunos, 473 da Escola A, dos quais 63 são 

provenientes de cursos profissionais e 256 da Escola B. Obtivemos resposta por 

parte de 91 alunos, 13% do número de alunos em ambas as escolas. 

3.4. Material 

Para a avaliação do DA, utilizaram-se as sobras de produção e os restos dos 

pratos dos alunos das escolas supramencionadas.  

Para a avaliação da satisfação com a refeição escolar, utilizou-se um 

questionário de aplicação direta aos alunos (Anexo A). 

3.5. Métodos 

Trata-se de um estudo descritivo observacional de desenho transversal.  

Para avaliar o DA foi utilizado o método físico de pesagem. A recolha de 

informação foi sempre efetuada pelo investigador principal (Anexo B). 

Os procedimentos de quantificação do DA variaram de acordo com a 

composição/definição da refeição: Pratos compostos, a pesagem total inicial e final 

realizou-se agregando os diferentes alimentos incluídos. Pratos não compostos, a 
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pesagem total inicial e final realizou-se pesando separadamente os diferentes e 

vários componentes do prato (conduto, guarnição e hortícolas ) (2, 12-14).  

3.5.1. Para a quantificação do DA foi adotada a metodologia da tabela 1. 

Tabela 1: Metodologia para a quantificação do DA 

Peso dos alimentos 

produzidos (PAP): 

pesagem dos alimentos crus e confecionados prontos a seguir para a linha de empratamento. 

Peso da sobra (PS): pesagem dos alimentos crus e confecionados que não são servidos. 

- Peso total das sobras do conduto (carne, pescado, ovos, …); das sobras da guarnição 

(arroz, massa, batata, …); das sobras de hortícolas; das sobras da sopa; das sobras da 

sobremesa. 

Peso do resto (PR): pesagem de todos os alimentos que sobram nos pratos. 

- Peso total dos restos dos restos do conduto (carne, pescado, ovos, …); dos restos da 

guarnição (arroz, massa, batata, …); dos restos de hortícolas; dos restos da sopa; dos restos 

da sobremesa. 

Refeições servidas (RS): valor referente ao número de refeições servidas (número efetivo de refeições consumidas 

pelos alunos), correspondente ao número de alunos presentes diariamente na URC do setor 

escolar. 

 

Para os procedimentos de higiene e segurança alimentar necessários foi 

usado o seguinte material: touca e luvas descartáveis; bata; material de escritório; 

sacos do lixo e 2 balanças de receção (marca Simão Vaz e modelo 200 A – balança 

mecânica industrial analógica com alcance de 150 kg, capacidade mínima de 2,5 

kg e precisão de +/- 0,050 kg). 

Foram pesadas as sobras e os restos da sopa, sobremesa e prato (em peça 

ou fracionado/composto). As respetivas ementas encontram-se no Anexo C. 

Inicialmente, foram pesados todos os recipientes que iriam ser utilizados. 

Numa primeira fase, pesou-se a quantidade de alimentos produzidos e 

posteriormente os desperdiçados (sobras de produção) em que ambos foram 

determinados pela diferença entre o valor final e o peso do recipiente vazio. No final 

da refeição, os pratos foram recolhidos e separados os seus componentes. Depois, 

todos os alimentos que restaram foram pesados, incluindo ossos, espinhas, cascas 
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e peles, uma vez que o seu peso foi contabilizado inicialmente na produção. A fruta 

não consumida foi também pesada.  

Após recolha dos dados, foi aplicada a parte edível referente ao  frango 

assado, red fish e sobremesa de acordo com a tabela da composição dos alimentos 

portugueses (15).  

3.5.2. Procedeu-se ao cálculo das variáveis apresentadas na Tabela 2. 

Tabela 2: Variáveis calculadas para a distribuição do DA 

Peso total dos alimentos distribuídos (PAD): diferença entre o peso total de alimentos produzidos e o 

peso total da sobra. 

Peso dos alimentos produzidos per capita (PAPpc): divisão do peso dos alimentos produzidos pelo número 

de refeições servidas.  

Peso dos alimentos consumidos (PAC):  diferença entre o peso dos alimentos distribuídos e o 

peso do resto. 

Peso dos alimentos consumidos per capita (PACpc): da divisão do peso dos alimentos consumidos pelo 

número de refeições servidas.  

Peso de sobra per capita (PSpc): divisão do peso da sobra pelo número de refeições 

servidas.  

Índice de sobra (IS): divisão do peso da sobra pelo peso dos alimentos 

produzidos. 

Alunos que poderiam ser alimentados com sobra acumulada 

(AASA): 

divisão do peso da sobra total pelo peso dos alimentos 

consumidos per capita 

Peso do resto per capita (PRpc): divisão do peso do resto pelo número de refeições 

servidas. 

Índice de resto (IR): divisão do peso do resto pelo peso dos alimentos 

distribuídos. 

Alunos que poderiam ser alimentados com o resto 

acumulado (AARA): 

divisão do peso do resto total pelo peso dos alimentos 

consumidos per capita. 

 

 3.5.3. Para a avaliação da satisfação alimentar das refeições escolares, 

elaborou-se um questionário de aplicação direta aos alunos relativo ao grau de 

satisfação sobre o serviço da refeição quanto à temperatura das refeições, à 

quantidade de alimentos, ao aspeto da refeição, ao teor em sal da mesma, se é 

usual ou não desperdiçar comida e a opinião geral sobre a ementa servida. Foram 

também avaliados aspetos relacionados com o contexto da URC tais como: tempo 
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de espera na fila, simpatia dos funcionários e ruído e aspetos relacionados com as 

infraestruturas: temperatura, ambiente, iluminação e limpeza. Estas questões foram 

avaliadas considerando uma escala de 1 a 5 em que o 1 significa “discordo 

totalmente” e 5 significa “concordo totalmente”. A opção, “não sei/não tenho 

opinião” também foi considerada. 

Este projeto foi submetido e aprovado pela Comissão de Ética da 

Universidade do Porto. 

Os dados recolhidos foram inseridos e analisados no programa de 

tratamento de dados estatísticos SPSS ® para Microsoft Windows ® e no Excel ®. 

A análise descritiva das variáveis foi efetuada a partir da determinação de medidas 

de tendência central. Para a associação das variáveis, testou-se a normalidade 

através do teste Shapiro-Wilk, utilizadando-se os testes t Student e Mann-Whitney. 

O nível de significância considerado foi 5% (p<0,05). 

4. Resultados 

4.1. Distribuição da amostra 

 Durante os 10 dias da recolha de dados, foram servidas e distribuídas aos 

alunos 2686 refeições, na URC da Escola A com 1110 refeições (41%) e na URC 

da Escola B com 1576 refeições (59%), apresentadas no Anexo D – Tabela 1.  Das 

refeições servidas na URC da Escola B, 48% são respeitantes ao pré-escolar e 1.º 

ciclo. A média das RS por dia foi de 269, sendo que a URC da Escola A apresentou 

uma média inferior à URC da Escola B (p=0,003).  

4.2. DA Global 

Para o total de refeições corresponderam 915 kg de alimentos produzidos, 

dos quais apenas 652 kg (71%) foram consumidos, perfazendo um índice de resto 

(IR) de 18% e um índice de sobra (IS) de 14%. Do DA encontrado, prevaleceram 



7 

 

 

os restos em detrimento das sobras, 53% e 47%, respetivamente (Anexo D – 

Tabela 1).  

4.3. Distribuição do desperdício alimentar por item da refeição 

Foram analisadas 10 dias de refeições diferentes, cada uma composta pelos 

itens sopa, pão, prato e sobremesa (fruta ou doce). A bebida disponível era água.  

4.3.1. Sopa 

Na URC da Escola A é produzida uma menor quantidade de sopa, porém, o 

IS e o IR é inferior na URC da Escola B (Anexo E - Tabela 1). A produção total de 

sopa e respetiva distribuição, encontra-se apresentada no Anexo E - Tabela 2. 

Sobras de produção 

Em média, por dia, foram produzidos 29,69 kg e distribuídos 26,09 kg, obtendo 3,60 

kg de sobras. O IS da sopa foi, em média, 13,80%, seu valor máximo, na URC da 

Escola A, com o creme de alho francês e mínimo, na URC da Escola B, com o 

creme de feijão branco, 33,70% e 2,60%, respetivamente (Anexo E - Tabela 2).  

Restos do item da refeição da sopa 

Os restos da sopa, perfizeram um total de 46,20 kg. Em média, foram distribuídas 

26,09 kg de sopa, expressando-se numa média de 4,62 kg de restos por refeição. 

O IR da sopa foi, em média, 22,10%. O máximo e o mínimo foram na URC da 

Escola A, com 36,90% para a sopa primavera e na URC da Escola B, com 10,30% 

para o creme de couve-coração, respetivamente (Anexo E - Tabela 2). 

Verificou-se que o DA é diferente estatisticamente quanto à textura, sendo 

superior na sopa em relação ao creme (p=0,003). A URC da Escola A produz menor 

quantidade de sopa por aluno, comparativamente à URC da Escola B. Ambas 
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possuem o mesmo PR por aluno (0,02 kg) o que, por consequência, leva a que o 

PAC seja mais elevado na URC da Escola B (Anexo E - Tabela 3). 

4.3.2. Prato 

Quanto à distribuição das RS por tipo de prato, foram avaliados 5 pratos 

de peixe e 5 pratos de carne, dos quais 1301 RS contemplam carne e 1385 peixe. 

Apesar da média de IR do peixe ser superior à da carne, não existem diferenças 

estatísticas entre os dois tipos de prato quanto ao IR (p=0,115). 

4.3.2.1. Conduto e guarnição 

Na URC da Escola A é produzida uma menor quantidade de alimentos, 

contudo é a escola com maior produção (URC da Escola B) que apresenta um IS 

e IR inferior (Anexo F - Tabela 1). A produção total do conduto e guarnição e 

respetiva distribuição encontra-se apresentada no Anexo F na Tabela 2. 

Sobras de produção 

O IS apresenta uma média de 6,89%, exibindo um máximo de 14,74% (pescada 

gratinada com alecrim e arroz de ervilhas) e um mínimo (frango assado com massa 

e pá de porco estufada com cenouras e esparguete) na URC da Escola B. Esta 

informação encontra-se mais detalhada no Anexo F na Tabela 2. 

Restos do item da refeição prato (conduto e guarnição) 

Dos 399,33 kg de alimento distribuído, resultou um valor médio de PR, por refeição, 

de 7,45 kg. A média de IR foi de 19,42%. Das ementas apresentadas, quatro 

apresentaram valores de IR superiores à média nomeadamente: red fish com 

salada de batata (39,12%), pescada gratinada com alecrim e arroz de ervilhas 

(27,48%), filetes de pescada com arroz e milho (25,57%) e massa de carnes à 

lavrador (19,98%). Esta informação está evidenciada no Anexo F na Tabela 2. 
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A URC da Escola A produz maior quantidade de alimentos por aluno e 

mostra valor mais elevado de PRpc. Contudo, ambas possuem o mesmo PSpc 

(0,01 kg) traduzindo um valor idêntico de PACpc (0,02 kg) – Anexo F na Tabela 3.  

4.3.2.2. Hortícolas 

No decorrer do estudo verificou-se a oferta de 9 tipos de hortícolas distintos.  

Na URC da Escola A é produzida uma menor quantidade de hortícolas, 

apresentando um IS inferior e um IR superior em relação à URC da Escola B. 

Assim, a URC da Escola A coloca mais hortícolas no prato, mas estes não são 

consumidos, e o contrário sucede-se na URC da Escola B (Anexo G - Tabela 1). A 

produção total de hortícolas e respetiva distribuição, encontra-se apresentada no 

Anexo G - Tabela 2. 

Sobras de produção 

Em média, foram produzidos 3,80 kg de hortícolas por refeição, distribuídos 2,63 

kg, perfazendo 1,17 kg de sobras por refeição. O IS de hortícolas foi, em média, 

29,18%. O valor máximo foi 65,56% (alface, cenoura e couve-roxa) e o mínimo foi 

8,33% (pepino, tomate, ervilha e milho) na URC da Escola B (Anexo G - Tabela 2). 

Restos do item da refeição prato (hortícolas) 

Os restos de hortícolas perfizeram um total de 3,65 kg, em média, foram 

distribuídos 2,63 kg, apresentando 0,37 kg de restos por refeição. O IR de hortícolas 

foi, em média, 13,49%. O valor máximo foi 22,86% (alface, beterraba e couve-roxa) 

na URC da Escola A o valor mínimo de 3,23% (alface, cenoura e couve-roxa) na 

URC da Escola B (Anexo G - Tabela 2). 

Note-se que o componente “alface, cenoura, couve-roxa” foi o que 

apresentou maior IS e menor IR, o que indica que os alunos não o colocam tanto 
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no prato. Todavia, quando o fazem, consomem em maior quantidade (Anexo G - 

Tabela 2). 

 A URC da Escola A produz maior quantidade de hortícolas por aluno, 

apresentado um valor baixo de PSpc em relação à URC da Escola B. Contudo, 

ambas possuem o mesmo PRpc (0,00 kg) (Anexo G - Tabela 3). 

4.3.3. Sobremesa 

Verificou-se a oferta de 7 sobremesas distintas. Na URC da Escola A é 

disponibilizada/produzida uma menor quantidade, no entanto o IS e o IR é inferior 

na URC da Escola B (Anexo H - Tabela 1). A produção total de sobremesa e 

respetiva distribuição encontra-se apresentada no Anexo H - Tabela 2. 

Sobras de produção 

Em média, foram produzidos/distribuídos 14,71 kg por refeição, distribuídos 9,76 

kg, alcançando-se 4,95 kg de sobras por refeição. O IS foi, em média, 33,57%. O 

seu valor máximo foi 71,67% (maçã e laranja) e o valor mínimo foi de 9,81% (maçã, 

laranja, banana e pudim) na URC da Escola A (Anexo H - Tabela 2). 

Restos do item da refeição sobremesa  

Os restos, perfizeram um total de 13,76 kg, em média, foram distribuídos 9,76 kg, 

perfazendo 1,38 kg de restos por refeição. O IR foi, em média, 15,09%. O seu valor 

máximo foi 30,32% (maçã e laranja) na URC da Escola A, e o seu valor mínimo foi 

0,42%, na URC da Escola B, no gelado, maçã e pera (Anexo H - Tabela 2). 

A URC da Escola A produz/distribui maior quantidade por aluno, em relação 

à URC da Escola B. No entanto, tanto o PR por aluno (0,01 kg) como o PS por 

aluno (0,02 kg) são iguais em ambas as escolas (Anexo H - Tabela 3). 
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4.4. Número de alunos que poderiam ser alimentados com o DA obtido 

Considerando a quantidade de alimentos consumidos per capita e a 

quantidade total de sobra, concluiu-se que 531 alunos poderiam ser alimentados 

com a sobra existente nos 10 dias de estudo, 275 alunos na URC da Escola A e 

256 alunos na URC da Escola B. Tendo em conta a quantidade de alimentos 

consumidos per capita e a quantidade total de resto, conclui-se que 595 alunos 

poderiam ser alimentados com o resto, 324 alunos na URC da Escola A e 270 

alunos na URC da Escola B. Assim, poderiam ser alimentados com o desperdício 

obtido 1126 alunos (Anexo D – Tabela 1). 

4.5. Dados de satisfação autorreportada com a refeição 

 Das 14 variáveis sobre a satisfação com a oferta alimentar e o seu contexto 

das URC estudadas, apenas duas apresentavam diferenças estatisticamente 

significativas entre URC, nomeadamente: “A comida é servida quente?” (p=0,018) 

e “Em relação ao ruído na cantina, considera suportável?” (p=0,001). Ambas foram 

avaliadas numa escala de 1, discordo totalmente, a 5, concordo totalmente (Anexo 

I – Tabela 1).  

Relativamente à variável “A comida é servida quente?”, na URC da Escola A, 

predominam as cotações, 3 (53%), 5 (14%) e 4 (13%), enquanto que na URC da 

Escola B, predominam as cotações, 4 (50%), 3 (28%) e 5 (11%).  Quanto à variável 

“Em relação ao ruído na cantina, considera suportável”, na URC da Escola A, 

predominam as cotações, 3 (47%), 4 (29%) e 5 (16%), enquanto que na URC da 

Escola B, predominam as cotações, 5 (42%), 4 (36%) e 3 (22%).  

No geral, as cotações mais baixas (1 e 2) são mais elevadas na URC da Escola 

A, aquela que apresentou maior valor de DA.  
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5. Discussão e Conclusão 

Assumindo a relevância do DA para a sustentabilidade ambiental (16-19), este 

trabalho pretende contribuir para definir políticas no sentido da sua redução (20-24).  

 O DA gerado neste estudo foi de 29%, estando os restos no prato em maior 

quantidade, quando comparados com as sobras. 

 No caso particular das sobras, poderão indicar uma ineficiência da gestão 

da produção de refeições (4, 25), assim como poderá haver uma desadequação entre 

as recomendações alimentares/nutricionais, a legislação (26) e a quantidade 

consumida pelos alunos por motivos tais como o apetite, condições para o consumo 

da refeição, temperatura, entre outras. O IS do presente estudo foi de 14% na 

avaliação do DA global, sendo que o IS, em média, verificado para o item da 

refeição sopa foi de 13,8%, para o item da refeição prato foi de 6,9% (conduto e 

guarnição) e 29,2% (hortícolas) e para o item da refeição sobremesa de 33,6%.  

Segundo alguns autores, valores de sobra superiores a 3% são hipotéticos 

indicadores de uma má gestão da URC, sendo considerados inaceitáveis (27-30), 

ainda que poderão indiciar uma necessidade de adequar as capitações às reais 

necessidades alimentares/nutricionais dos alunos, podendo ser  reveladoras de 

más práticas do que está contratualmente estabelecido. 

No que se refere ao componente do prato conduto, verificou-se que quando 

disponibilizada uma mistura de espécies, como por exemplo, massa de carnes à 

lavrador, o IS mostrava-se mais elevado (10.4%) do que os restantes pratos de 

carne. Os únicos pratos com valores de sobra aceitáveis foram o frango assado 

com massa, a pá de porco estufada com cenouras e esparguete e o arroz de atum.  

Focando nas sobras do item da refeição sobremesa, a combinação de maçã 

e laranja, em ambas as URC, manifesta um IS superior, enquanto que quando é 
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fornecida uma sobremesa doce (pudim ou gelado) este índice desce. Uma possível 

explicação pode passar pelo facto de a laranja ser uma fruta que envolve 

descasque, tornando-se um produto de menor conveniência para os alunos.  

No que diz respeito aos restos, a literatura refere a sua associação direta 

com o grau de satisfação dos alunos, com a falta de consciencialização dos 

mesmos para o DA entre outros (25, 31), assim como um desajuste entre o consumo 

real e a capitação exigida contratualmente. O IR geral foi de 18%, com um valor 

médio de 22,1% para o item da refeição sopa, de 15,1% para o item da refeição 

sobremesa e, para o item da refeição prato, de 19,4% para os componentes 

conduto e guarnição e de 13,5% para o componente hortícolas. No âmbito do DA 

em contexto escolar, não existem valores de referência nacionais, tendo-se feito 

uso dos limites aceitáveis decretados pelo Conselho Federal de Nutricionistas 

Brasileiros, que menciona valores de desperdício inferiores a 10% (2, 32, 33). Por 

conseguinte, todos os valores encontrados foram superiores ao recomendado. 

Resultados idênticos, quer para as sobras, quer para os restos, foram encontrados 

por  outros investigadores (29, 34-36). 

Em relação ao item da refeição sopa, o valor do IR encontrado pode 

associar-se com a consistência pois, apesar de todas as sopas serem trituradas, 

variam entre mais diluída (sopa triturada) ou mais cremosa (creme), diferindo a 

própria textura e paladar. Nas duas URC, os cremes têm um IR inferior às demais. 

Quando discutidos os dados recolhidos referentes aos restos dos do item da 

refeição prato, componente hortícolas, conclui-se que combinações que incluam 

beterraba resultam em maior quantidade de restos.  
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A URC da Escola A manifesta maior quantidade de sobras e restos e a URC 

da Escola B um maior consumo. Tal pode ser justificado, pelas refeições realizadas 

pelo pré-escolar e 1.º ciclo na URC da Escola B, que representam 48% das 

refeições servidas (9). Estas são acompanhadas por educadoras no momento da 

refeição, resultando num menor DA (37). A URC da Escola A produz uma menor 

quantidade de sopa para combater o DA, pelo que é procedimento na URC esse 

ajuste ao consumo habitual dos alunos, por indicação da Direção da Escola.  

Relacionar o DA com o grau de satisfação com a refeição. 

No que se refere à associação entre o DA e o grau de satisfação com as 

refeições (4), verificamos que a URC da Escola A, além de apresentar um maior DA, 

também era a que manifestava um maior descontentamento, em geral, com as 

refeições escolares e o ambiente envolvente ao seu consumo. Este facto pode ser 

justificado por esta escola se inserir num meio socioeconómico mais favorecido 

(maior escolaridade dos pais e menor atribuição de subsídios aos alunos) (38). 

Considerações Finais 

Um ambiente alimentar escolar saudável torna mais fácil o acesso a 

escolhas saudáveis que desejavelmente deverá estar articulado com educação 

alimentar de forma a promover a literacia alimentar (39-41). 

Face ao exposto, urge a necessidade de desenvolver e criar estratégias e 

iniciativas que reduzam o DA (42-45), melhorem as escolhas e consumos alimentares 

e promovam uma adequada gestão (46), levando a uma maior sustentabilidade do 

sistema de produção alimentar (19, 47, 48) e à transição para uma economia mais 

circular (42) dos refeitórios escolares.  

Programas comunitários que promovam a literacia alimentar (49) deverão 

permitir uma maior consciencialização sobre a redução do DA (13). Para além disto, 
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o estabelecimento de horários menos flexíveis para as refeições escolares também 

deveria ser considerado (43).  

Acresce o facto de, para estas faixas etárias, a socialização com os colegas 

ser absolutamente determinante da intenção de finalizar a refeição rapidamente (43). 

Neste contexto, o acompanhamento das refeições por parte dos colaboradores da 

escola, é essencial para diminuir o DA, principalmente o IR (43, 50). 

No decurso do presente trabalho foi possível percecionar limitações. Seria 

relevante associar de forma direta o DA do aluno com o respetivo grau de 

satisfação. Porém, por questões logísticas, não foi possível operacionalizar desta 

forma o presente estudo. Também em muitos situações, os alunos colocavam fruta 

no tabuleiro, no entanto só a consumiam posteriormente. O facto dos componentes 

do prato, guarnição e conduto, terem sido quantificados de forma agregada, assim 

como o item da refeição sobremesa, não permitiu distinguir o peso separado de 

cada item da refeição e, no caso do prato, de cada componente.  

Como pontos fortes é de realçar o facto de a recolha de informação ter sido 

sempre realizada pelo investigador principal assim como a utilização de balança 

igual, o que facilitou a real comparação do peso dos alimentos nos resultados entre 

as URC. Foi também possível manter o normal funcionamento das URC. 

 Após análise dos resultados obtidos é possível concluir que o IS e o IR se 

encontram a exceder os limites máximos recomendados nestas URC escolares, 

revelando que valores superiores de DA se relacionavam com valores superiores 

de insatisfação da oferta alimentar escolar, concretamente em aspetos 

relacionados com o ruído e a temperatura da refeição.  
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Anexo C 
 

 

Tabela C1: Ementa semanal disponibilizada pela Escola A 

Legenda: PC – Prato composto; PNC – Prato não composto. 

 

S
e

g
u

n
d

a
-f

e
ir

a
 Sopa Sopa primavera 

PC 

Prato Carne à bolonhesa com massa fusilli e cenouras 

Hortícolas Alface, cenoura e milho 

Sobremesa Maçã e laranja 

T
e

rç
a

-f
e

ir
a
 

Sopa Sopa de abóbora 

PNC 

Prato Filetes de pescada com arroz e milho 

Hortícolas Alface, tomate, pepino e couve-roxa 

Sobremesa Maçã, laranja e banana 

Q
u

a
rt

a
-f

e
ir

a
 Sopa Sopa de feijão verde 

PC 

Prato Massa de carnes à lavrador 

Hortícolas Tomate e pepino 

Sobremesa Maçã, laranja, banana e pudim 

Q
u

in
ta

-f
e

ir
a
 Sopa Sopa saloia 

PNC 

Prato Red Fish com salada de batata (batata, ervilha, feijão-verde e cenoura) 

Hortícolas Alface, beterraba e couve-roxa 

Sobremesa Maçã, laranja e pudim 

S
e

x
ta

-f
e

ir
a
 

Sopa Creme de alho francês 

PNC 

Prato Hambúrgueres no forno com arroz de cenoura 

Hortícolas Beterraba, alface, cenoura e couve-roxa 

Sobremesa Maçã e laranja  
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Tabela C2: Ementa semanal disponibilizada pela Escola B 

 
Legenda: PC – Prato composto; PNC – Prato não composto. 

 

S
e

g
u

n
d

a
-f

e
ir

a
 Sopa Creme de legumes 

PC 

Prato Arroz de atum 

Hortícolas Alface, cenoura e couve-roxa 

Sobremesa Maçã e laranja 

T
e

rç
a

-f
e

ir
a
 

Sopa Creme de couve-coração 

PNC 

Prato Frango assado com massa 

Hortícolas Alface, cenoura e couve-roxa 

Sobremesa Maçã e laranja 

Q
u

a
rt

a
-f

e
ir

a
 Sopa Creme de feijão branco 

PNC 

Prato Pescada gratinada com alecrim e arroz de ervilhas 

Hortícolas Pepino, tomate, ervilha e milho 

Sobremesa Pera e laranja 

Q
u

in
ta

-f
e

ir
a
 Sopa Creme de couve-flor 

PC 

Prato Pá de porco estufada com cenouras e esparguete 

Hortícolas Alface, milho e cenoura 

Sobremesa Maçã e pera 

S
e

x
ta

-f
e

ir
a
 

Sopa Creme de macedónia de legumes 

PNC 

Prato Douradinhos e arroz de tomate 

Hortícolas Milho, cenoura e brócolos 

Sobremesa Gelado, maçã e pera 
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Anexo D 

 

Tabela D1: Distribuição de alimentos segundo diferentes variáveis 

Legenda: PS – Peso das sobras; PR – Peso dos restos; PAP – Peso total dos alimentos produzidos; PAD – 

Peso total dos alimentos distribuídos; PAPpc – Peso dos alimentos produzidos per capita; PAC – Peso dos 

alimentos consumidos; PACpc – Peso dos alimentos consumidos per capita; PSpc – Peso de sobra per capita; 

IS – Índice de sobra; AASA – Alunos que poderiam ser alimentados com a sobra acumulada; PRpc – Peso do 

resto per capita; IR – Índice de resto; AARA – Alunos que poderiam ser alimentados com o resto acumulado. 

 Escola A Escola B Total 

Nº de refeições servidas 1110 1576 2686 

PS (kg) 54,58 70,15 124,73 (47%) * 

PR (kg) 64,49 73,94 138,44 (53%) * 

PAP (kg) 339,43 575,25 914,68 

PAD (kg) 284,85 505,10 789,95 

PAPpc (kg) 0,31 0,37 0,67 

PAC (kg) 220,36 431,16 651,52 

PACpc (kg) 0,20 0,27 0,47 

PSpc (kg) 0,05 0,04 0,09 

IS  0,16 0,12 0,14 

AASA (nº de alunos) 274,94 256,41 531,35 

PRpc (kg) 0,06 0,05 0,11 

IR 0,23 0,15 0,18 

AARA (nº alunos) 324,87 270,28 595,15 

 

• Distribuição do peso dos alimentos desperdiçados 
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Anexo E 

 

Tabela E1: Comparação da distribuição do item da refeição sopa, por escolas 

Legenda: PAP – Peso dos alimentos produzidos; PAD – Peso dos alimentos distribuídos; PAC – Peso dos 

alimentos consumidos; PS – Peso das sobras; PR – Peso dos restos; IS – Índice da sobra; IR – Índice do resto. 

 Frequência (n) PAP (kg) PAD (kg) PAC (kg) PS (kg) PR (kg) IS (%) IR (%) 

Escola A 5 74,50 62,05 42,75 12,45 19,30 16,71 31,10 

Escola B 5 222,40 198,85 171,95 23,55 26,90 10,59 13,53 

 

Tabela E2: Distribuição do desperdício por ementa do item da refeição sopa 

Legenda: RS – Refeições Servidas; PAP – Peso dos alimentos produzidos; PAD – Peso dos alimentos 

distribuídos; PAC – Peso dos alimentos consumidos; PS – Peso das sobras; PR – Peso dos restos; IS – Índice 

da sobra; IR – Índice do resto; DT – Desperdício total. 

Sopa 
Freq. 

(n) 

RS 

(n) 

PAP 

(kg) 

PAD 

(kg) 

PAC 

(kg) 

PS 

(kg) 

PR 

(kg) 

IS 

(%) 

IR 

(%) 

DT 

(kg) 

Creme de legumes 1 289 47,20 39,85 33,50 7,35 6,35 15,60 15,90 13,70 

Creme de couve-

coração 
1 239 52,35 46,60 41,80 5,75 4,80 11,00 10,30 10,55 

Creme de 

macedónia de 

legumes 

1 213 37,70 30,75 27,15 6,95 3,60 18,40 11,70 10,55 

Creme de couve-

flor 
1 241 43,35 40,95 33,90 2,40 7,05 5,50 17,20 9,45 

Sopa primavera 1 279 17,75 15,70 9,90 2,05 5,80 11,50 36,90 7,85 

Sopa de abóbora 1 332 17,50 13,65 9,65 3,85 4,00 22,00 29,30 7,85 

Creme de alho-

francês 
1 339 12,45 8,25 5,95 4,20 2,30 33,70 27,90 6,50 

Creme de feijão 

branco 
1 337 41,80 40,70 35,60 1,10 5,10 2,60 12,50 6,20 
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Sopa de feijão-

verde 
1 263 13,10 11,50 8,05 1,60 3,45 12,20 30,00 5,05 

Sopa Saloia 1 154 13,70 12,95 9,20 0,75 3,75 5,47 29,00 4,50 

Total 10 2686 296,90 260,90 214,70 36,00 46,20 12,13 17,71 82,20 

Distribuição do PAP: 72% 12% 16%  

Média 1 269 29,69 26,09 21,47 3,60 4,62 13,80 22,10 8,22 

Desvio-padrão 0 60 16,11 15,03 14,10 2,42 1,47 9,23 9,53 2,86 

Máximo 1 339 52,35 46,60 41,80 7,35 7,05 33,70 36,90 13,70 

Mínimo 1 154 12,45 8,25 5,95 0,75 2,30 2,60 10,30 4,50 

 

Tabela E3: Distribuição, por escolas, do item da refeição sopa produzida, consumida e desperdiçada 

per capita 

Legenda: PAPpc – Peso dos alimentos produzidos per capita; PACpc – Peso dos alimentos consumidos per 

capita; PSpc – Peso da sobra per capita; PRpc – Peso do resto per capita. 

 Freq. (n) PAPpc (kg) PACpc (kg) PSpc (kg) PRpc (kg) 

Escola A 1110 0,07 0,04 0,01 0,02 

Escola B 1576 0,14 0,11 0,02 0,02 

Total 2686 0,11 0,08 0,01 0,02 
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Anexo F 

 

Tabela F1: Comparação da distribuição do item da refeição prato principal (componente conduto e 

guarnição), por escolas 

Legenda: PAP – Peso dos alimentos produzidos; PAD – Peso dos alimentos distribuídos; PAC – Peso dos 

alimentos consumidos; PS – Peso das sobras; PR – Peso dos restos; IS – Índice da sobra; IR – Índice do resto. 

 Frequência (n) PAP (kg) PAD (kg) PAC (kg) PS (kg) PR (kg) IS (%) IR (%) 

Escola A 5 182,79 168,17 131,83 14,62 36,34 8,00 21,61 

Escola B 5 243,81 231,16 192,97 12,65 38,18 5,19 16,52 

 

Tabela F2: Distribuição do desperdício alimentar por ementa do item da refeição prato (componente 

conduto e guarnição) servido 

Legenda: RS – Refeições Servidas; PAP – Peso dos alimentos produzidos; PAD – Peso total dos alimentos 

distribuídos; PAC – Peso dos alimentos consumidos; PR – Peso dos restos; IR – Índice de resto; PS – Peso 

das sobras; IS – Índice de sobra; DT – Desperdício alimentar total. 

Prato 

Freq. 

(n) 

RS 

(n) 

PAP 

(kg) 

PAD 

(kg) 

PAC 

(kg) 

PR 

(kg) 

IR 

(%) 

PS 

(kg) 

IS 

(kg) 

DT 

(kg) 

Pescada 

gratinada 

com alecrim 

e arroz de 

ervilhas 

1 289 42,05 35,85 26,00 9,85 27,48 6,20 14,74 16,05 

Red fish 

com salada 

de batata 

(batata, 

ervilha, 

feijão-verde 

e cenoura) 

1 239 34,34 31,92 19,43 12,49 39,12 2,42 7,04 14,90 

Massa de 

carnes à 

lavrador 

1 213 49,70 44,55 35,65 8,90 19,98 5,15 10,36 14,05 

Filetes de 

pescada 

com arroz e 

milho 

1 241 34,35 30,70 22,85 7,85 25,57 3,65 10,63 11,50 

Douradinho

s com arroz 

de tomate 

1 279 41,70 36,45 31,60 4,85 13,31 5,25 12,59 10,10 
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Pá de porco 

estufada 

com 

cenouras e 

esparguete 

1 332 64,75 64,75 56,05 8,70 13,44 0,00 0,00 8,70 

Frango 

assado com 

massa 

1 339 46,26 46,26 38,17 8,08 17,48 0,00 0,00 8,08 

Arroz de 

atum 
1 337 49,05 47,85 41,15 6,70 14,00 1,20 2,45 7,90 

Carne à 

bolonhesa 

com massa 

fusili e 

cenouras 

1 263 39,95 38,15 34,00 4,15 10,88 1,80 4,51 5,95 

Hambúrgue

res no forno 

com arroz 

de cenoura 

1 154 24,45 22,85 19,90 2,95 12,91 1,60 6,54 4,55 

Total 10 2686 426,60 399,33 324,81 74,52 18,66 27,27 6,39 101,79 

Distribuição do PAP: 
76% 18%  6% 

Média 1 269 42,66 39,93 32,48 7,45 19,42 2,73 6,89 10,18 

Desvio-

padrão 
0 60 10,90 11,61 11,25 2,86 8,90 2,23 5,17 3,87 

Máximo 1 339 64,75 64,75 56,05 12,49 39,12 6,20 14,74 16,05 

Mínimo 1 154 24,45 22,85 19,43 2,95 10,88 0,00 0,00 4,55 

 

Tabela F3: Distribuição, por escolas, dos alimentos do item de refeição prato (componente conduto e 

guarnição) produzidos, consumidos e desperdiçados per capita 

Legenda: PAPpc – Peso dos alimentos produzidos per capita; PACpc – Peso dos alimentos consumidos per 

capita; PSpc – Peso da sobra per capita; PRpc – Peso do resto per capita. 

 Freq. (n) PAPpc (kg) PACpc (kg) PSpc (kg) PRpc (kg) 

Escola A 1110 0,17 0,12 0,01 0,03 

Escola B 1576 0,16 0,12 0,01 0,02 

Total 2686 0,16 0,12 0,01 0,03 
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Anexo G 
 

Tabela G1: Comparação da distribuição do item da refeição hortícolas, por escolas 

Legenda: PAP – Peso dos alimentos produzidos; PAD – Peso dos alimentos distribuídos; PAC – Peso dos 

alimentos consumidos; PS – Peso das sobras; PR – Peso dos restos; IS – Índice da sobra; IR – Índice do resto. 

 Frequência (n) PAP (kg) PAD (kg) PAC (kg) PS (kg) PR (kg) IS (%) IR (%) 

Escola A 5 16,45 12,70 10,50 3,75 2,20 22,80 17,32 

Escola B 5 21,50 13,60 12,15 7,90 1,45 36,74 10,66 

 

Tabela G2: Distribuição do desperdício por ementa do item da refeição hortícolas 

Legenda: RS – Refeições Servidas; PAP – Peso dos alimentos produzidos; PAD – Peso dos alimentos 

distribuídos; PAC – Peso dos alimentos consumidos; PS – Peso das sobras; PR – Peso dos restos; IS – Índice 

da sobra; IR – Índice do resto. 

Hortícolas 

Freq. 

(n) 

RS 

(n) 

PAP 

(kg) 

PAD 

(kg) 

PAC 

(kg) 

PS 

(kg) 

PR 

(kg) 

IS  

(%) 

IR 

(%) 

DT 

(kg) 

Alface, 

cenoura, 

couve-roxa 

1 289 4,50 1,55 1,50 2,95 0,05 65,56 3,23 3,00 

Alface, 

cenoura, 

couve-roxa 

1 239 4,95 2,85 2,40 2,10 0,45 42,42 15,79 2,55 

Milho, 

cenoura e 

brócolos 

1 213 4,10 2,55 2,30 1,55 0,25 37,80 9,80 1,80 

Alface, 

cenoura e 

milho 

1 241 4,30 3,05 2,60 1,25 0,45 29,07 14,75 1,70 

Tomate e 

pepino 
1 279 3,80 2,50 2,25 1,30 0,25 34,21 10,00 1,55 

Alface, milho 

e cenoura 
1 332 3,75 2,80 2,55 0,95 0,25 25,33 8,93 1,20 

Alface, 

beterraba e 

couve-roxa 

1 339 3,85 3,50 2,70 0,35 0,80 9,09 22,86 1,15 

Beterraba, 

alface, 
1 337 2,00 1,40 1,15 0,60 0,25 30,00 17,86 0,85 
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cenoura e 

couve-roxa 

Pepino, 

tomate, 

ervilha e 

milho 

1 263 4,20 3,85 3,40 0,35 0,45 8,33 11,69 0,80 

Alface, 

tomate, 

pepino e 

couve-roxa 

1 154 2,50 2,25 1,80 0,25 0,45 10,00 20,00 0,70 

Total 10 2686 37,95 26,30 22,65 11,65 3,65 116,50 13,88 15,30 

Distribuição do PAP: 60% 31% 9%  

Média 1 269 3,80 2,63 2,27 1,17 0,37 29,18 13,49 1,53 

Desvio-

padrão 
0 60 0,90 0,77 0,64 0,87 0,20 17,70 5,88 0,76 

Máximo 2 339 4,95 3,85 3,40 2,95 0,80 65,56 22,86 3,00 

Mínimo 1 154 2,00 1,40 1,15 0,25 0,05 8,33 3,23 0,70 

 

Tabela G3: Distribuição, por escolas, do item de refeição hortícolas produzidos, consumidos e 

desperdiçados per capita 

Legenda: PAPpc – Peso dos alimentos produzidos per capita; PACpc – Peso dos alimentos consumidos per 

capita; PSpc – Peso da sobra per capita; PRpc – Peso do resto per capita. 

 Freq. (n) PAPpc (kg) PACpc (kg) PSpc (kg) PRpc (kg) 

Escola A 1110 0,02 0,01 0,00 0,00 

Escola B 1576 0,01 0,01 0,01 0,00 

Total 2686 0,01 0,01 0,00 0,00 
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Anexo H 

 

Tabela H1: Comparação da distribuição do item da refeição sobremesa, por escolas 

Legenda: PAP – Peso dos alimentos produzidos; PAD – Peso dos alimentos distribuídos; PAC – Peso dos 

alimentos consumidos; PS – Peso das sobras; PR – Peso dos restos; IS – Índice da sobra; IR – Índice do resto. 

 Frequência (n) PAP (kg) PAD (kg) PAC (kg) PS (kg) PR (kg) IS (%) IR (%) 

Escola A 5 61,34 37,68 31,17 23,66 6,51 38,58 17,27 

Escola B 5 85,75 59,90 52,64 25,85 7,26 30,15 12,12 

 

Tabela H2: Distribuição do desperdício por ementa do item da refeição sobremesa 

Legenda: RS – Refeições Servidas; PAP – Peso dos alimentos produzidos; PAD – Peso dos alimentos 

distribuídos; PAC – Peso dos alimentos consumidos; PS – Peso das sobras; PR – Peso dos restos; IS – Índice 

da sobra; IR – Índice do resto. 

Sobremesa 

Freq. 

(n) 

RS 

(n) 

PAP 

(kg) 

PAD 

(kg) 

PAC 

(kg) 

PS 

(kg) 

PR 

(kg) 

IS 

(%) 

IR 

(%) 

DT 

(kg) 

Maçã e Pera 1 332 21,67 13,73 12,05 7,94 1,68 36,63 12,23 9,62 

Maçã e laranja 1 154 11,93 3,38 2,98 8,55 0,40 71,67 11,78 8,94 

Maçã e laranja 1 263 11,65 3,94 2,74 7,71 1,19 66,21 30,32 8,91 

Maçã e laranja 1 339 20,83 14,03 12,01 6,80 2,03 32,63 14,45 8,82 

Maçã e laranja 1 337 16,97 10,38 8,67 6,60 1,71 38,88 16,47 8,31 

Maçã, laranja e 

pudim 
1 239 14,90 10,77 9,42 4,13 1,35 27,74 12,56 5,49 

Pera e laranja 1 289 14,81 11,72 9,92 3,09 1,80 20,84 15,36 4,89 

Maçã, laranja e 

banana 
1 241 11,38 9,23 6,73 2,15 2,51 18,85 27,16 4,65 

Maçã, laranja, 

banana e 

pudim 

1 213 11,49 10,36 9,31 1,13 1,05 9,81 10,17 2,18 

Gelado, maçã e 

pera 
1 279 11,46 10,03 9,99 1,43 0,04 12,46 0,42 1,47 

Total 10 2686 147,09 97,57 83,81 49,51 13,76 33,66 14,11 63,28 

Distribuição do PAP: 57% 34% 9%  
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Média 1 269 14,71 9,76 8,38 4,95 1,38 33,57 15,09 6,33 

Desvio-padrão 0 60 3,95 3,57 3,29 2,88 0,74 21,02 8,47 3,00 

Máximo 1 339 21,67 14,03 12,05 8,55 2,51 71,67 30,32 9,62 

Mínimo 1 154 11,38 3,38 2,74 1,13 0,04 9,81 0,42 1,47 

 

Tabela H3: Distribuição, por escolas, do item da refeição sobremesa produzida/disponibilizada, 

consumida e desperdiçada per capita 

Legenda: PAPpc – Peso dos alimentos produzidos per capita; PACpc – Peso dos alimentos consumidos per 

capita; PSpc – Peso da sobra per capita; PRpc – Peso do resto per capita. 

 Freq. (n) PAPpc (kg) PACpc (kg) PSpc (kg) PRpc (kg) 

Escola A 1110 0.06 0.03 0.02 0.01 

Escola B 1576 0.05 0.03 0.02 0.01 

Total 2686 0.06 0.03 0.02 0.01 
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Anexo I 

 

Tabela I1: Tabela de frequências e estatísticas de teste das variáveis de avaliação da oferta alimentar 

Escola  
Frequência por categoria (n=) 

p 
Mediana 

(P25 ; P75) 1 2 3 4 5 

A 
A comida é servida quente? 

4 7 29 7 8 
0,018 

3 (3;4) 

B 1 3 10 18 4 4 (3;4) 

A A temperatura ambiente é 

adequada? 

3 2 23 15 12 
0,561 

3 (3;4) 

B 1 1 11 19 4 4 (3;4) 

A 
O tempo de espera na fila é grande? 

2 4 16 17 16 
0,663 

4 (3;5) 

B 0 4 9 11 12 4 (3;5) 

A 
Os funcionários são simpáticos? 

2 4 17 19 13 
0,390 

4 (3;4) 

B 1 2 11 9 13 4 (3;5) 

A 
Costumas ver a ementa da cantina? 

16 8 12 8 11 
0,117 

3 (1;4) 

B 4 4 11 11 6 3 (3;4) 

A Tens por hábito deixar comida no 

prato? 

11 7 17 15 5 
0,788 

3 (2;4) 

B 6 5 15 7 3 3 (2;4) 

A 
A quantidade é adequada? 

6 7 20 12 10 
0,319 

3 (3;4) 

B 3 3 11 12 7 4 (3;4) 

A 
O espaço é bem iluminado? 

3 0 21 16 15 
0,364 

4 (3;5) 

B 1 1 9 14 11 4 (3;5) 

A Em relação ao ruído na cantina, 

considera suportável? 

2 2 26 16 9 
0,001 

3 (3;4) 

B 0 0 8 13 15 4 (4;5) 

A 
O ambiente é agradável? 

3 2 27 14 9 
0,320 

3 (3;4) 

B 3 2 9 16 6 4 (3;4) 

A 
A comida tem bom aspeto? 

9 6 28 7 5 
0,723 

3 (2;3) 

B 4 5 18 7 2 3 (2,25;3,75) 

A 
O ambiente é limpo? 

3 4 17 21 10 
0,790 

4 (3;4) 

B 1 4 11 11 9 4 (3;4,75) 

A Os pratos servidos são do teu 

agrado? 

8 9 21 10 7 
0,447 

3 (2;4) 

B 3 5 15 9 4 3 (3;4) 

A 
A comida é salgada? 

10 15 21 6 3 
0,203 

3 (2;3) 

B 15 5 9 4 3 2 (1;3) 

 


