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Resumo 

Introdução: Conhecer a satisfação relativa à oferta de refeições vegetarianas e 

os determinantes da escolha deste tipo de refeições é essencial para a melhoria 

do serviço prestado. 

Objetivo: Avaliar a satisfação e os determinantes da escolha de refeições 

vegetarianas pelos utilizadores das cantinas da Universidade do Porto. 

Pretendeu-se ainda avaliar a relação entre o regime alimentar e as 

características sociodemográficas e de saúde.  

Métodos: Estudo transversal no qual foi aplicado um questionário de 

autopreenchimento aos utilizadores das cantinas da Universidade do Porto, 

durante o horário de abertura ao público, no dia 29 de abril de 2019, ao almoço e 

jantar. O questionário incluía: caracterização sociodemográfica e de saúde, 

avaliação da satisfação com as refeições vegetarianas, caracterização do regime 

alimentar e identificação das motivações associadas ao regime alimentar. 

Resultados: A maioria dos participantes reportou ser omnívoro (84,1%), sendo 

esta proporção superior nos homens (89,7% vs. 77,5%, p<0,001). O 

atendimento foi o parâmetro que registou maior satisfação (50,7%) e o 

sabor/tempero o critério com mais insatisfação por parte dos participantes 

(30,3%). Os benefícios para a saúde foram o principal motivo para a escolha de 

refeições vegetarianas (32,6%). Não se verificaram diferenças significativas 

entre omnívoros e vegetarianos relativamente à nacionalidade, tipo de relação 

com a Universidade, curso frequentado, estado ponderal, nem a ocorrência de 

doenças crónicas.  

Conclusão: Globalmente, os utilizadores das cantinas da Universidade do Porto 

reportaram estar satisfeitos relativamente ao serviço de refeições vegetarianas, 
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tendo sido os benefícios para a saúde, a principal motivação para a escolha de 

refeições vegetarianas. 

 

Palavras-chave: padrão alimentar vegetariano, satisfação, motivações 
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Abstract 

Introduction: Knowing the satisfaction regarding the offer of vegetarian meals 

and the motivations for choosing this type of meals is essential for the 

improvement of the service provided. 

Objectives: To evaluate the satisfaction and motivation related to the choice of 

vegetarian meals by users of the University of Porto canteens. It was also 

intended to evaluate the relationship between diet and socio-demographic and 

health characteristics. 

Methods: A cross-sectional study, in which a self-filling questionnaire was 

applied to users of canteens at the University of Porto, during the opening hours 

to the public, on April 29, 2019, for lunch and dinner. The questionnaire included: 

sociodemographic and health characterization, evaluation of satisfaction with 

vegetarian meals, characterization of diet and identification of motivations 

associated with diet. 

Results: Most of the participants reported being omnivorous (84.1%), this 

proportion being higher in men (89.7% vs. 77.5%, p<0,001). The service was the 

parameter that received the highest acceptance (50.7%) and the 

flavor/seasoning the criterion with the highest non-acceptance (30.3%). Health 

benefits were the main reason for choosing vegetarian meals (32.6%). There 

were no significant differences between omnivorous and vegetarians related to 

nationality, relationship with the University, attendance course, self-reported BMI, 

or the occurrence of chronic diseases.  

Conclusion: Overall, users of the University of Porto canteens reported 

satisfaction with the vegetarian meal service, with health benefits being the main 

motivation for choosing vegetarian meals.  
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Introdução 

Um padrão alimentar vegetariano bem planeado pode apresentar benefícios para 

a saúde, contribuindo para prevenir e tratar algumas doenças crónicas não 

transmissíveis(1, 2). Este padrão tem como base o consumo de produtos hortícolas, 

fruta, cereais, leguminosas, frutos oleaginosos e sementes, e a terminologia 

específica para o designar pode variar, se incluir produtos lácteos (lacto-

vegetariano), ovos (ovo-vegetariano), ovos e produtos lácteos (ovo-lacto-

vegetariano) ou se não incluir qualquer tipo de produto de origem animal 

(vegano)(3). Considera-se ainda o regime alimentar vegetariano (RAV) que inclui 

ocasionalmente produtos de origem animal, denominando-se de flexitariano ou 

vegetariano ocasional(4).  

Se for bem planeado, o padrão alimentar vegetariano enquadra-se na definição 

de alimentação saudável definida pela Lancet Comission, especificamente no que 

se refere ao aporte energético apropriado, à diversidade de alimentos de origem 

vegetal, baixa quantidade de alimentos de origem animal e ingestão reduzida de 

gordura saturada(5). 

Os benefícios descritos ao nível da saúde estão relacionados com um melhor 

controlo glicémico(6, 7) e menor frequência de diabetes mellitus(8), menor risco de 

doença cardíaca isquémica e de incidência de cancro no geral, com destaque 

para o cancro gastrointestinal(3, 7). Existe também evidência de que, uma mudança 

para um padrão alimentar com maior contributo em cereais integrais, frutos, 

hortícolas e frutos oleaginosos apresenta benefícios para a saúde, sem a 

necessidade de adotar um regime estritamente vegano(5). A adoção do regime 
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alimentar ovo-lacto-vegetariano e vegano tem sido associada a hábitos 

alimentares mais adequados, nomeadamente, maior consumo de fruta, cereais 

integrais, fontes de proteína de origem vegetal e menor ingestão de sódio(9, 10).  

No que diz respeito ao impacto ambiental, vários têm sido os estudos que 

demonstram que as refeições à base de alimentos de origem vegetal, apresentam 

uma pegada ecológica inferior às que contêm carne (11-14).  

Diversos estudos têm sido conduzidos no sentido de conhecer as motivações da 

escolha de refeições vegetarianas (RV). Estas abrangem essencialmente 

questões relacionadas com o bem-estar animal, aversão ao sabor da carne, 

motivações religiosas, ambientais, de saúde e éticas. Destas, as que têm tido 

maior expressão são as questões éticas e as de saúde(15-18). As questões éticas 

estão diretamente relacionadas com o modo como os animais são tratados com 

vista à produção de alimentos, enquanto que as principais preocupações 

relacionadas com a saúde dizem respeito ao risco do consumo de carne no 

desenvolvimento de algumas doenças, bem como os benefícios associados à 

adoção de uma alimentação baseada em alimentos de origem vegetal(19).  

Em 2017 foi publicada a Lei n.º 11/2017 de 17 de abril(20) que obriga à 

disponibilização de pelo menos uma opção vegetariana em cantinas e refeitórios 

públicos, nos quais estão inseridas as cantinas dos Serviços de Ação Social da 

Universidade do Porto (SASUP). Esta opção enquadra-se na definição de refeição 

vegana, uma vez que não é permitida a inclusão de qualquer produto de origem 

animal na sua composição. Com esta nova obrigação surge também a 

necessidade de se avaliar a satisfação dos utilizadores relativamente ao serviço 

desta opção, de forma a permitir uma melhoria contínua deste serviço. Por outro 
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lado, o estudo das motivações relativas à escolha de RV neste contexto, é 

essencial para a definição de políticas alimentares adaptadas ao público-alvo. 

Objetivos 

Este trabalho teve como objetivo avaliar a satisfação e os determinantes da 

escolha de RV nos utilizadores das cantinas da Universidade do Porto (UP). 

Destacam-se os seguintes objetivos específicos: 

 Avaliar o grau de satisfação dos participantes relativamente às RV; 

 Determinar a frequência de consumo de RV dos participantes; 

 Caracterizar o regime alimentar dos participantes; 

 Identificar as motivações da escolha de RV dos participantes;  

 Avaliar a relação entre o regime alimentar e as características 

sociodemográficas e de saúde dos participantes.  

Metodologia 

Desenho do estudo e participantes 

Estudo transversal que incluiu uma amostra de utilizadores das cantinas dos 

SASUP, tendo sido obtida uma taxa de resposta de 95,7%. Durante o dia 29 de 

abril, no horário de abertura ao público, tanto ao almoço (das 11h30/12h00 até às 

14h00) como ao jantar (das 18h30 às 20h30), os utilizadores foram convidados, 

por um membro da equipa de investigadores, presencialmente, a participar no 

estudo. Aos que aceitaram participar, foi aplicado um questionário de 

autopreenchimento (Anexo A).  
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A recolha de dados foi autorizada pelos SASUP (Anexo B) e decorreu no período 

de almoço em 8 das 9 cantinas da UP, Engenharia, S. João, Desporto, Direito, 

Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar/Faculdade de Farmácia da UP, 

Letras, Ciências e Belas Artes, e no período de jantar nas cantinas de Letras e 

Engenharia. Excluiu-se a cantina de Vairão pela sua dispersão geográfica em 

relação às restantes. A distribuição e recolha dos questionários foi realizada por 

voluntários, estudantes da Licenciatura em Ciências da Nutrição da Faculdade de 

Ciências da Nutrição e Alimentação da UP, devidamente treinados. 

Questionário 

O questionário encontra-se estruturado em quatro partes e contempla um total de 

12 questões. A primeira parte consiste na caracterização sociodemográfica, 

(idade, sexo, nacionalidade, relação com a UP e unidade orgânica) e de saúde, 

(peso e altura auto reportados e presença de doenças crónicas). Foi calculado o 

Índice de Massa Corporal (IMC) dos indivíduos que foram classificados de acordo 

com as categorias da Organização Mundial da Saúde(21). Recolheu-se ainda 

informação sobre o nome do curso de forma a classificar o mesmo de acordo com 

áreas científicas(22).  

A segunda parte do questionário pretende avaliar a satisfação relativamente às 

RV, ao nível dos seguintes parâmetros: apresentação, variedade do método de 

confeção, quantidade servida, temperatura, sabor/tempero e atendimento. Foi 

utilizada uma escala de Likert(23) com 5 itens: “Nada Satisfeito/a”, “Pouco 

Satisfeito/a”, “Indiferente”, “Satisfeito/a” e “Muito satisfeito/a”. 

A terceira parte pretende caracterizar o regime alimentar da população-alvo  

(omnívoro, vegetariano ocasional, flexitariano, pisco-vegetariano, ovo-lacto-

vegetariano, vegano ou outro)(24) e identificar as motivações e crenças associadas 
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a cada regime alimentar. As questões incluídas foram construídas tendo por base 

a literatura sobre o tema(25, 26), tendo sido utilizada também uma escala de 

Likert(23) com 5 opções de resposta: “Discordo plenamente”, “Discordo”, “Não 

concordo nem discordo”, “Concordo” e “Concordo plenamente”.  

Por último, pretende-se caracterizar as preocupações ambientais e de saúde dos 

participantes, relacionadas com a alimentação omnívora (em particular 

relativamente ao consumo de carne) e vegetariana, estando as questões 

formuladas de acordo com a literatura(24, 26). Utilizou-se uma escala de Likert(23) 

com 5 níveis de resposta: “Discordo plenamente”, “Discordo”, “Não concordo nem 

discordo”, “Concordo” e “Concordo plenamente”.  

O questionário foi alvo de pré-teste, para avaliar a sua aplicabilidade e 

aceitabilidade, em cerca de 20 pessoas selecionadas por ordem de chegada à 

cantina do S. João, no horário de abertura, ao almoço, no mês anterior à recolha 

de dados. Foram corrigidos erros detetados pelos participantes e foi retirada uma 

questão relativa ao consumo de carne.  

Análise de dados 

O tratamento estatístico foi realizado através do programa Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS®) versão 25 para Microsoft Windows®. A estatística 

descritiva consistiu no cálculo de frequências absolutas (n) e relativas (%) e de 

média e de desvio padrão (dp). A normalidade das variáveis cardinais foi 

analisada através dos coeficientes de simetria e de achatamento. O teste t-

student e a análise de variância ANOVA foram usados para comparar médias de 

amostras independentes. Utilizou-se o teste de Kruskal-Wallis para comparar 



6 

ordens médias de amostras independentes. Quando se verificaram diferenças 

significativas, utilizou-se o teste de Mann-Whitney com correção de Bonferroni 

como análise post-hoc. Rejeitou-se a hipótese nula quando p < 0,05.  

Foram identificados 53 questionários com informação em falta relativamente ao 

peso e altura auto reportados, pelo que os mesmos foram excluídos da análise 

relativa ao estado ponderal. O mesmo sucedeu nas questões em que os 

participantes selecionaram várias opções, quando o enunciado pedia que fosse 

assinalada uma só questão (8 questionários na pergunta relativa à identificação 

dos motivos para a escolha de RV e 6 questionários na pergunta relativa à 

identificação dos motivos para a adoção do RAV).  

Para efeitos descritivos, as categorias “Discordo plenamente” e “Discordo”, assim 

como as categorias “Concordo” e “Concordo plenamente”, foram fundidas. Devido 

ao seu reduzido número, os docentes, não docentes e investigadores foram 

agrupados como funcionários.   

Foram comparados os inquiridos omnívoros (O) com os que indicaram adotar um 

dos restantes regimes alimentares, estando estes agrupados como vegetarianos 

(V) na análise realizada.  

Considerações éticas 

Os participantes receberam informações orais e escritas sobre o estudo e foi 

obtido o seu consentimento oral para participação. Garantiu-se a 

confidencialidade e o anonimato relativamente aos dados recolhidos neste 

estudo, que apenas se destinaram ao cumprimento dos objetivos do mesmo. O 

estudo teve o parecer favorável da Comissão de Ética do Instituto de Saúde 

Pública da UP (Anexo C). 
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Resultados 

Dos 446 questionários aplicados, 8% (n=36) foram excluídos por estarem 

incompletos e/ou impercetíveis. Do total da amostra (n=410), 45,6% dos 

participantes eram do sexo feminino e a média de idades foi de 21,2 (dp=3,8) 

anos. A amostra incluiu 86,1% de portugueses e, dos restantes, a nacionalidade 

mais frequente foi a brasileira (11,0%). Os participantes que indicaram o seu peso 

e altura (n=357) apresentaram, em média, um IMC auto reportado de 22,4 

(dp=2,8) kg/m2 e 99,7% foram classificados com peso normal. A maioria dos 

inquiridos (93,7%) reportou não possuir nenhuma doença crónica e, dos 

restantes, a doença crónica mais reportada foi asma (1,5%). A Tabela 1 inclui a 

caracterização sociodemográfica e de saúde da amostra.  

Tabela 1 - Caracterização sociodemográfica e de saúde dos participantes, de acordo com o 

regime alimentar.  

 Omnívoros Vegetarianos 
p 

n % n % 

Sexo     

<0,001          Feminino 145 77,5 42 22,5 
         Masculino 200 89,7 23 10,3 
Nacionalidade     

0,076          Portuguesa 302 85,6 51 14,4 
         Não Portuguesa 43 75,4 14 24,6 
Estado ponderal     

0,662        Normal [18,5 – 25,0 [kg/m
2
 299 83,9 57 15,9 

       Excesso de peso [25,0 – 30,0 [kg/m
2
 1 0,2 0 0,0 

Relação com a UP     

1,000 

       Estudante  334 84,1 63 15,9 
          Ciências da Saúde 13 76,5 4 23,5 
          Humanidades 57 73,0 21 27,0 
          Ciências Naturais 19 95,0 1 5,0 
          Ciências Físicas 42 89,0 5 11,0 
          Ciências Sociais 77 85,0 14 25,0 
          Ciências Tecnológicas 128 87,7 18 12,3 
      Funcionário 11 84,6 2 15,4 
Doenças Crónicas     

0,534             Sim 23 88,5 3 11,5 
            Não 322 93,3 23 6,7 
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Verificou-se uma maior proporção de mulheres classificadas como vegetarianas, 

em comparação com os homens (22,5% vs. 10,3%, p<0,001). Não se verificaram 

diferenças significativas entre omnívoros e vegetarianos relativamente à 

nacionalidade, tipo de relação com a UP, curso frequentado, estado ponderal nem 

relativamente à ocorrência de doenças crónicas (Tabela 1). 

A maioria dos omnívoros (46,1%) reportou consumir RV uma vez por mês ou 

menos, enquanto a maioria dos vegetarianos reportou um consumo uma vez 

(28,6%) ou quatro a cinco vezes por semana (27,0%) nas cantinas da UP (Tabela 

2). 

Tabela 2 - Frequência de consumo de refeições vegetarianas em função do regime 

alimentar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O – Omnívoros; V – Vegetarianos 
 

Satisfação relativamente às RV  

Do total de inquiridos, 59,5% já tinham consumido uma ou mais RV nas cantinas 

da UP. Dentro destes, verificou-se que o atendimento foi o parâmetro em que a 

satisfação foi mais elevada, com 85,2% dos participantes a classificarem como 

estando satisfeitos ou muito satisfeitos, seguido da quantidade da refeição servida 

(61,9%). O critério que revelou maior insatisfação foi o sabor/tempero das RV, 

com 30,3% dos participantes a classificarem este parâmetro como nada 

satisfeitos ou pouco satisfeitos, sendo a variedade do método de confeção 

(25,8%) o segundo critério menos satisfatório. Embora não se tenham observado 
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diferenças com significado estatístico entre omnívoros e vegetarianos, os últimos 

tenderam a classificar melhor o sabor e tempero da RV, comparativamente aos 

omnívoros (Tabela 3). 

Tabela 3 - Caracterização dos parâmetros relativos à satisfação das refeições vegetarianas 

em função do regime alimentar. 

O – Omnívoros; V – Vegetarianos 

Verificaram-se diferenças significativas entre locais de aplicação dos 

questionários para os seis parâmetros avaliados: apresentação (p=0,003), 

variedade da confeção (p=0,002), quantidade (p<0,001), temperatura (p=0,023), 

sabor/tempero (p<0,001) e atendimento (p<0,001). Os testes post-hoc revelaram 

maior nível de satisfação em relação à apresentação das RV na cantina de Direito 

face a Belas Artes e Letras; variedade da confeção na cantina de Direito face a 

Letras. Na cantina de Belas Artes a satisfação relativamente à quantidade servida 

foi superior face às cantinas de Engenharia, Letras e S. João e, relativamente ao 

atendimento, foi superior comparativamente com todas, exceto Desporto e Direito. 

Não se verificaram diferenças significativas entre cantinas no que respeita a 

temperatura e o sabor/tempero das RV.  

 

Nada Satisfeito/a ou 
Pouco Satisfeito/a 

Indiferente 
Satisfeito/a ou Muito 

Satisfeito/a 
p O V O V O V 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Apresentação 40 (22,1) 10 (15,9) 
62 

(34,3) 
27 (42,9) 79 (43,6) 26 (41,3) 0,388 

Variedade da 
confeção 

46 (25,4) 17 (27,0) 
51 

(28,2) 
11 (17,5) 84 (46,4) 35 (55,6) 0,228 

Quantidade 
da refeição 

33 (18,2) 13 (20,6) 
35 

(19,3) 
12 (19,0) 113 (62,4) 38 (60,3) 0,914 

Temperatura 
da refeição 

31 (17,1) 13 (20,6) 
42 

(23,2) 
12 (19,0) 108 (59,7) 38 (60,3) 0,709 

Sabor e 
tempero da 

refeição 
56 (30,9) 18 (28,6) 

43 
(23,8) 

7 (11,1) 82 (45,3) 38 (60,3) 0,053 

Atendimento 9 (5,0) 3 (4,8) 
19 

(10,5) 
5 (7,9) 153 (84,5) 55 (87,3) 0,836 
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Caracterização do regime alimentar dos participantes e convicções dos 

vegetarianos relativamente ao mesmo 

A maioria dos participantes (84,1%) revelou ter um regime alimentar omnívoro. 

Foram reportados vários tipos de vegetarianismo, tendo os participantes sido 

classificados em vegetarianos ocasionais (9%), pisco-vegetarianos (1,9%), 

flexitarianos (1,7%), veganos (1,7%) e ovo-lacto-vegetarianos (1,5%). Do total dos 

vegetarianos elegíveis a comparação (n=59), 45,8% justificaram a adoção do seu 

regime alimentar por considerarem estar preocupados com o impacto ambiental 

da sua escolha, 27,1% consideraram ser a opção mais benéfica para a sua saúde 

e 22,0% defenderam o bem-estar animal. Os restantes (5,1%) identificaram 

motivações relacionadas com as preferências pessoais e o bem-estar físico para 

a adoção deste regime. O tempo médio decorrido desde o início da adoção do 

RAV dos indivíduos vegetarianos (n=65) foi de 2,7 (dp=3,1) anos.  

Na Tabela 4 encontram-se descritas convicções dos inquiridos vegetarianos 

relativamente ao seu regime alimentar. Podemos destacar que 73,8% considera 

que este regime alimentar é uma parte importante da sua vida e 44,6% indicou 

que encoraja os outros a adotar o RAV.  

Tabela 4 - Convicções dos vegetarianos relativamente à saúde e ao seu regime alimentar. 

 Discorda 
plenamente  
ou Discorda 

n (%) 

Não concordo 
 nem discordo 

n (%) 

Concordo ou 
Concordo 

plenamente 
n (%) 

Escolhi este regime por vontade própria 0 (0,0) 2 (3,1) 63 (96,9) 

Tenho dificuldade em cumprir no dia-a-dia 
o regime alimentar que indiquei 

31 (47,7) 14 (21,5) 20 (30,8) 

Demorei pouco tempo a adaptar o meu 
regime alimentar ao meu estilo de vida 

20 (30,8) 10 (15,4) 35 (53,8) 

Procurei ajuda de um especialista para 
adaptar o meu regime alimentar 

53 (81,5) 4 (6,2) 8 (12,3) 

Eu não escondo o meu regime alimentar de 
ninguém 

0 (0,0) 7 (10,8) 58 (89,2) 

O meu regime alimentar é uma parte 
importante da minha vida 

1 (1,5) 16 (24,6) 48 (73,8) 

Eu não tenho dúvidas que o regime 
alimentar vegetariano é o melhor para mim 

3 (4,6) 16 (24,6) 46 (70,8) 

Eu encorajo os outros a adotarem o meu 
regime alimentar 

16 (24,6) 20 (30,8) 29 (44,6) 

Eu gosto do regime alimentar vegetariano 0 (0,0) 6 (9,2) 59 (90,8) 



11 

 

 

Motivações da escolha de RV em omnívoros e vegetarianos 

Dos participantes elegíveis a análise que reportaram já ter consumido uma ou 

mais RV (n=236), 32,6% indicou ter escolhido esta opção por considerar ser mais 

benéfica para a sua saúde e 19,5% afirmou estar preocupado/a com o impacto 

ambiental da sua escolha. Observou-se que os vegetarianos se preocupam mais 

com o impacto ambiental das suas escolhas alimentares e com o bem-estar 

animal, comparativamente aos omnívoros. Estes últimos revelaram que a saúde e 

a preferência/sabor foram as suas principais motivações para a escolha de RV 

(Tabela 5). 

Tabela 5 - Descrição das motivações para a escolha de refeições vegetarianas em função 

do regime alimentar. 

 Omnívoros 
n (%) 

Vegetarianos 
n (%) 

p 

Porque considero a opção mais benéfica para a minha 
saúde 

62 (34,6) 15 (26,3) 

<0,001 Porque estou preocupado com o impacto ambiental da 
minha escolha 

18 (10,1) 28 (49,1) 

Porque defendo o bem-estar animal 6 (3,3) 12 (21,1) 

Outra 

0,511 

       Preferência e/ou ter melhor apresentação, aspeto ou 
sabor relativamente às restantes opções 

66 (36,9) 1 (1,7) 

       Com o objetivo de variar ou experimentar a RV 17 (9,5) 1 (1,7) 

       Outra 10 (5,6) 0 (0,0) 

 

Caracterização das preocupações ambientais, éticas e de saúde relacionadas 

com a alimentação 

Verificou-se que as convicções relacionadas com a alimentação avaliadas, 

diferiram, quase sempre, entre omnívoros e vegetarianos, nomeadamente 

aquelas que se relacionam com o consumo de carne. Foram exceção as 

convicções “O consumo de peixe faz parte de um estilo de vida vegetariano” e “A 

pecuária tem um grande impacto no clima”, nas quais não se verificaram 
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diferenças estatisticamente significativas entre omnívoros e vegetarianos (Tabela 

6). 

Tabela 6 - Convicções relativamente à alimentação em função do regime alimentar. 

O – Omnívoros; V – Vegetarianos 

 
Discorda 

plenamente ou 

Discorda 

Não concorda 

nem discorda 

Concorda ou 

Concorda 

plenamente p 

O V O V O V 

n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

É normal para o ser 

humano consumir 

carne 

6 
(1,7) 

16 
(24,6) 

23 (6,7) 
15 

(23,1) 
316 

(91,6) 
34 

(52,3) 
<0,001 

O Homem normalmente 

anseia carne 
45 

(13,0) 
24 

(39,9) 
118 

(28,8) 
18 

(27,7) 
182 

(52,8) 
23 

(35,4) 
<0,001 

É necessário comer 

carne para ser saudável 
134 

(38,8) 
51 

(78,5) 
93 

(27,0) 
6 

(9,2) 
118 

(34,2) 
8 

(12,3) 
<0,001 

O ser humano precisa 

de comer carne 
111 

(32,2) 

10 
(15,4) 

111 
(32,2) 

10 
(15,4) 

123 
(35,7) 

9 
(13,8) 

<0,001 

Não comer carne não é 

socialmente aceitável 
254 

(73,6) 
32 

(49,2) 
55 

(15,9) 
15 

(23,1) 
36 

(10,4) 
18 

(27,7) 
<0,001 

A maior parte das 

pessoas que eu 

conheço come carne 

11 
(3,2) 

6 (9,2) 9 (2,6) 
5 

(7,7) 
325 

(94,2) 
54 

(83,1) 
0,008 

É normal comer carne 7 
(2,0) 

11 
(16,9) 

36 
(10,4) 

24 
(36,9) 

302 
(87,5) 

30 
(46,2) 

<0,001 

A carne confere sabor à 

refeição e, por isso, não 

faz sentido retirar 

146 
(42,3) 

50 
(76,9) 

131 
(38,0) 

14 
(21,5) 

68 
(19,7) 

1 
(1,5) 

<0,001 

Eu não quero mudar a 

minha rotina alimentar 
53 

(15,4) 
24 

(36,9) 
80 

(23,2) 
12 

(13,0) 
212 

(61,4) 
29 

(44,6) 
<0,001 

A pecuária tem um 

grande impacto no 

clima 

14 
(4,1) 

0 (0,0) 
65 

(18,8) 
7 

(10,8) 
266 

(77,1) 
58 

(89,2) 
0,058 

O consumo de carne é 

prejudicial para a saúde 
219 

(63,5) 
13 

(20,0) 
98 

(28,4) 
25 

(38,5) 
28 (8,1) 

27 
(41,5) 

<0,001 

A produção de carne 

prejudica o ambiente 
43 

(12,5) 
0 (0,0) 

80 
(23,2) 

6 
(9,2) 

222 
(64,3) 

59 
(90,8) 

<0,001 

O peixe é um alimento 

saudável 
2 

(0,6) 
7 (10,8) 21 (6,1) 

9 
(13,8) 

322 
(93,3) 

49 
(75,4) 

<0,001 

O leite é um alimento 

saudável 
39 

(11,3) 
30 

(46,2) 
102 

(29,6) 
18 

(27,2) 
204 

(59,1) 
17 

(26,2) 
<0,001 

O consumo de peixe faz 

parte de um estilo de 

vida vegetariano 

241 
(69,9) 

46 
(70,8) 

82 
(23,8) 

12 
(18,5) 

22 (6,4) 
7 

(10,8) 
0,338 

Um regime alimentar 

vegetariano é possível 

de alcançar 

23 
(6,7) 

3 (4,6) 
43 

(12,5) 
0 

(0,0) 
279 

(80,9) 
62 

(95,4) 
0,007 

Um regime alimentar 

vegetariano é 

prejudicial para a saúde 

183 
(53,0) 

60 
(92,3) 

129 
(37,4) 

4 
(6,2) 

33 (9,6) 
1 

(1,5) 
<0,001 

Eu deveria comer 

menos carne 
130 

(37,7) 
11 

(16,9) 
68 

(19,7) 
21 

(23,3) 
147 

(42,6) 
33 

(50,8) 
0,003 
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Discussão 

A maioria dos participantes (84,1%) revelou ter um regime alimentar omnívoro e 

9% dos participantes classificaram-se como vegetarianos ocasionais. É de 

salientar o predomínio de mulheres a adotarem um RAV, cerca do dobro dos 

homens, tal como foi verificado noutros trabalhos(10, 27-29).  

Relativamente à aceitação das RV, a maioria dos inquiridos reportou estar 

satisfeito ou muito satisfeito com as refeições servidas nas cantinas da UP, sendo 

o atendimento o aspeto mais satisfatório e sabor/tempero o critério com maior 

insatisfação. No que se respeita a este último, observou-se uma tendência para o 

sabor/tempero ser melhor aceite pelos participantes vegetarianos, provavelmente 

pelo hábito de consumo mais frequente de RV. Não foram encontrados outros 

trabalhos publicados que reportem a satisfação especificamente sobre RV, no 

entanto, relativamente à aceitação geral de refeições servidas, verificaram-se 

resultados satisfatórios em cantinas da Universidade de Coimbra(30) e outros com 

menor grau de satisfação com as refeições servidas cantinas universitárias em 

Espanha(31). No entanto, neste último, foi avaliado apenas um parâmetro em 

comum, o sabor da comida. Fatores como o atendimento foram já identificados 

como relevantes para a satisfação dos utilizadores de cantinas universitárias(32). 

Os dois principais motivos identificados pelos utilizadores na escolha de RV e dos 

indivíduos vegetarianos na adoção do seu regime alimentar estão relacionados 

com questões de saúde e o impacto ambiental. Outros trabalhos identificaram que 

as motivações relacionadas com a saúde são mais reportadas(16, 24, 33, 34). No 

entanto, seria pertinente desenvolverem-se mais estudos no sentido de perceber 

quais os benefícios para a saúde que são percecionados. 
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Do total de participantes, 15,9% reportaram adotar um RAV, sendo que se estima 

que em Portugal 1,2% da população adote este regime(35). A disparidade entre 

estes dois valores pode dever-se ao facto da amostra em estudo não ser 

representativa da população portuguesa e de ser, provavelmente, um grupo da 

população mais suscetível de adotar um RAV, devido à facilidade de acesso a 

informação relacionada com as questões éticas, ambientais e de saúde 

relacionadas com o consumo de carne(36). 

Um trabalho realizado em 2013 confirmou também que os indivíduos vegetarianos 

consideram que a adoção do RAV é uma parte importante na sua vida e que, 

estes também indicaram encorajar outras pessoas a adotar este regime 

alimentar(25).  

Verificou-se que as convicções relacionadas com a alimentação avaliadas, 

diferiram, quase sempre, entre omnívoros e vegetarianos, nomeadamente 

aquelas que se relacionam com o consumo de carne. Estes resultados são 

consistentes com outros obtidos anteriormente que concluem existir diferenças 

entre omnívoros e vegetarianos na justificação para o consumo de carne(26). 

Relativamente às convicções de todos os inquiridos sobre a alimentação verificou-

se que as convicções “O consumo de peixe faz parte de um estilo de vida 

vegetariano” e “A pecuária tem um grande impacto no clima” não se verificaram 

diferenças estatisticamente significativas entre omnívoros e vegetarianos. Estes 

resultados não se verificaram num trabalho desenvolvido na Bélgica, que incluiu 

uma amostra de adultos mais velhos do que os avaliados no presente estudo(24).  

Não podemos deixar de referir algumas limitações a este trabalho, como o facto 

de ser sido aplicado um questionário que não se encontra validado, o que pode 

comprometer a validade dos resultados. Para além disso, a amostra de 
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estudantes e funcionários pode não ser representativa do total de membros da 

comunidade da UP. Também as circunstâncias de preenchimento do questionário 

poderão não ter sido as mais favoráveis, pois o ambiente da cantina nem sempre 

é calmo e, por outro lado, facilita troca de informações entre participantes, o que 

pode ter influenciado as respostas. A inexistência de definições claras e 

uniformizadas relativas aos vários tipos de vegetarianismo poderá também 

constituir uma limitação do estudo, já que não existe uma definição clara relativa a 

frequência do consumo de produtos de origem animal em vegetarianos ocasionais 

e flexitarianos. Assim, seria pertinente a aplicação de um questionário de 

frequência alimentar para caracterizar com mais rigor o regime alimentar dos 

participantes. 

Conclusão 

Conclui-se que, de uma forma geral, os utilizadores das cantinas da UP estão 

satisfeitos relativamente ao serviço de RV. As principais motivações identificadas 

para a escolha destas refeições estão relacionadas com preocupações com 

saúde e o impacto ambiental desta escolha, sendo que os vegetarianos 

apontaram mais frequentemente que a preservação do ambiente seria a maior 

motivação para a optarem pelo RAV. A maioria dos participantes reportou praticar 

um regime alimentar omnívoro, embora cerca de um décimo da amostra se tenha 

classificado como vegetariano ocasional, sendo a frequência de vegetarianos 

superior nas mulheres. 
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Anexo A – Questionário 
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Anexo B – Autorização para a aplicação dos questionários nas cantinas da 

Universidade do Porto 
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Anexo C – Parecer Comissão de Ética Instituto Saúde Pública da 

Universidade do Porto 

 


