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Resumo 

Introdução: A literatura sugere que os estudantes do ensino superior (ES) têm 

hábitos alimentares inadequados, sendo que as suas escolhas alimentares são 

influenciadas pelo ambiente onde estas ocorrem. Estudos apontam que a oferta 

alimentar das máquinas de venda automática (MVA) é desadequada, sendo que os 

estudantes utilizam frequentemente estes equipamentos. 

Objetivo: Avaliar a oferta alimentar das MVA no ES. 

Metodologia: Neste estudo observacional, foi selecionada por conveniência uma 

amostra de instituições do Ensino Superior (IES), distribuída pelo território nacional. 

Foi avaliada uma MVA por IES e foram registados todos os produtos alimentares 

(PA) disponíveis, através de um questionário desenvolvido para o efeito que 

contemplou, a composição nutricional, porção e preço. Os PA foram classificados 

em PA “adequados” e “não adequados”, com base nos critérios definidos no 

Despacho n.º 7516-A/2016. Foi analisado o açúcar disponibilizado pelas MVA de 

bebidas quentes da Universidade do Porto. 

Resultados: Foram avaliadas 135 MVA que contabilizaram 4020 PA. Em 100% das 

MVA estavam presentes doces e em 3% fruta. Dos PA observados, 64% 

classificaram-se como “não adequados”. Relativamente à composição nutricional, 

os alimentos apresentaram, 268 kcal/porção e por comparação com os pontos de 

corte do semáforo nutricional, cor vermelha para os lípidos, lípidos saturados e 

açúcares e cor amarela para o sal. Já as bebidas apresentaram cor amarela para 

o açúcar. O preço médio dos PA era de 0,83€. 

Conclusão: A oferta alimentar nas MVA do ES é desadequada do ponto de vista 

nutricional, o que pode limitar a realização de escolhas saudáveis pelos estudantes. 
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Abstract 

Introduction: The evidence suggest that college students have inappropriate dieting 

behaviours, and their food choices are influenced by the food environment in which 

they are included. The findings suggest that food availability in vending machines 

(VM) is unhealthy and the college students use frequently VM.  

Objective: Assess food availability in VM in higher education institutions (HEI). 

Methods: A sample of HEI through all the Portuguese territory was selected for this 

observational study. A checklist was developed and applied by visiting institutions, 

including information about all the food supply, nutritional composition, portion and 

prices. Based on the criteria from the Portuguese degree law no. 7516-A/2016 each 

food product was considered: “adequate” and “inadequate”. The sugar in hot 

beverages was also assessed in the VM at University of Porto. 

Results: 135 VM were assessed and 4020 items were totalized (2 were not 

identified). Sweets were present in 100% of VM and fruit was present in 3%. 64% 

of the analyzed items were considered “inadequate”. The food portion sold averaged 

268 cal/portion. The snacks were high in calories, fat, sugar and salt and the 

beverages were high in sugar. The mean price of the items was 0,83€. 

Conclusion: The results suggested that most food products supplied by VM can be 

considered obesogenic, which limits healthier food choices by college students.  

Keywords 

Higher education, college students, vending machines, food availability 
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Introdução 

As doenças crónicas são as que mais contribuem para a carga total da doença na 

população portuguesa e estão direta ou indiretamente relacionadas com os hábitos 

alimentares inadequados.(1-3) 

Tem sido demonstrado que, desde a infância, o ambiente onde se realizam 

escolhas alimentares é um fator preditivo para o desenvolvimento dos padrões e 

hábitos alimentares.(4-7) A evidência científica sugere também que a prática de 

hábitos alimentares não saudáveis quando se é jovem, nomeadamente pelos 

estudantes do ensino superior (EES), tende a permanecer na vida adulta.(5, 6, 8)  

O ingresso no Ensino Superior (ES) traz alterações significativas ao estilo de vida 

dos estudantes, comuns nesta fase devido às mudanças à rotina, afastamento de 

casa, momentos de stress e também crescente autonomia na escolha e tomada de 

decisões de consumo, verificando-se que muitos têm hábitos alimentares menos 

saudáveis.(5, 6, 8, 9) Comparando com as recomendações, mostram menor consumo 

de hortofrutícolas e alimentos ricos em fibra e consumo excessivo de alimentos com 

elevada densidade energética e teores de açúcar e gordura.(9-12)  

A literatura sugere ainda o aumento do peso associado ao ingresso no ES, podendo 

ir até aos 2,4 Kg, o que reflete também os hábitos alimentares inadequados.(1, 13)  

A disponibilidade alimentar nos espaços públicos condiciona o consumo alimentar, 

sendo que, em vários trabalhos, os estudantes reportam a influência da oferta 

alimentar nas Instituições do Ensino Superior (IES) nas suas escolhas alimentares, 

salientando a desadequação dos alimentos disponíveis e ainda que deveria haver, 

opções mais saudáveis e maior promoção da literacia alimentar no ES.(14-16)   

No que respeita aos serviços, a que recorrem nas IES para adquirir alimentos, 

verifica-se que as máquinas de venda automática (MVA) são muito utilizadas. (17, 18) 
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Estudos apontam que 50% dos EES recorrem a uma MVA, pelo menos uma vez 

por semana, sendo a conveniência a sua principal motivação.(17, 18)  

Analisando a oferta alimentar destes equipamentos no ES, verifica-se que, de 

acordo com os dois estudos realizados, esta é globalmente desadequada.(19, 20) É 

pouco variada, sendo maioritariamente constituída por produtos alimentares (PA) 

com um perfil nutricional inadequado, muito processados e pobres em fibras, tendo 

elevados, teores de gordura, açúcar, sal e elevada densidade energética. (19, 20)  

Apesar, dos estudos que avaliam a oferta alimentar das MVA disponíveis no ES em 

Portugal serem escassos, os seus resultados, coincidem com os trabalhos 

desenvolvidos nas escolas e instituições de saúde (19-26) e em outros países, como, 

Reino Unido, Espanha, Austrália e Estados Unidos da América (18, 27-30). 

Neste contexto, têm vindo a ser sugeridas várias medidas para melhorar a oferta 

alimentar nas IES, nomeadamente através da Estratégia Integrada para a 

Promoção da Alimentação Saudável e do Programa Nacional para a Promoção da 

Alimentação Saudável (PNPAS) (31, 32). Contudo não existem ainda, em Portugal, 

orientações para a oferta alimentar nas IES tal como se verifica para o contexto 

escolar e para as instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS) (33, 34). 

Estas estratégias surgem, por atualmente existir evidência de que, modificações ao 

ambiente alimentar, completadas por medidas de promoção da literacia nutricional, 

têm maior eficácia do que a implementação das últimas isoladamente.(35-39) Estes 

resultados verificam-se também para as MVA no ES, onde estudos mostram que 

alterações à sua oferta alimentar, com aumento de PA mais saudáveis, levam os 

ES a realizarem melhores escolhas alimentares.(38, 40-42)  

Após esta análise, surge a necessidade de avaliar a oferta alimentar das MVA nas 

instituições de ensino superior em Portugal. 
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Objetivos 

Objetivo geral – avaliar a oferta alimentar das MVA de uma amostra de IES. 

Objetivos específicos – 1) descrever a oferta alimentar das MVA das IES, 2) 

caracterizar a sua composição nutricional, 3) caracterizar os seus preços, 4) avaliar 

a presença de PA com perfil nutricional desadequado, tendo por base os critérios 

definidos no Despacho n.º 7516-A/2016 que regula a oferta alimentar das MVA das 

instituições do SNS e 5) avaliar o açúcar oferecido pelas MVA de bebidas quentes 

da Universidade do Porto (UP) e compará-lo com as regras do Despacho anterior. 

Metodologia 

Este é um estudo observacional descritivo transversal, cuja recolha de dados 

decorreu entre março e junho de 2019 e foi desenvolvido em colaboração com a 

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO). 

1. Seleção da amostra 

Para cada IES avaliou-se uma MVA, tendo sido selecionada de forma aleatória, 

aquando da visita pontual a cada instituição. No caso da Universidade do Porto 

(UP), foram avaliadas todas as MVA das 14 faculdades em colaboração com um 

projeto de mestrado da Faculdade de Ciências da Nutrição e Alimentação da UP, 

com o título “Máquinas de venda automática de alimentos e bebidas na UP – 

utilização e satisfação de estudantes e funcionários”. 

A seleção das IES a visitar foi feita de forma bietápica, i) seleção por conveniência 

dos distritos ou concelhos próximos a estruturas regionais ou a gabinetes de apoio 

ao consumidor da DECO; ii) seleção aleatória das IES resultantes da primeira fase, 

após listagem das IES por ordem alfabética, procedeu-se à seleção aleatória, de 1 

em 1 (50%). No caso dos concelhos de Évora, Leiria, Santarém e Viana do Castelo 

devido ao reduzido número de IES foram incluídas todas as existentes. No concelho 
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de Lisboa devido ao elevado número de IES (66), não foi possível avaliar 50% das 

existentes, tendo sido selecionadas 21 (32%), com base nas IES com maior número 

de alunos, dos vários tipos de ensino (público, privado, universitário e politécnico).   

Foram contabilizadas 267 IES em território nacional, de acordo com os dados de 

2018 da Direção-Geral de Estatística da Educação e Ciência, 97 (36%) de ensino 

privado e 170 de ensino público. Após a primeira etapa de seleção obtiveram-se 

178 IES (67% do total existente) e após a segunda fase foi possível incluir nesta 

análise 113 instituições, o que representa 42% do total de IES portuguesas.   

2. Recolha de dados da oferta alimentar das MVA  

A recolha de dados foi realizada em colaboração com 9 membros das várias 

estruturas regionais e Sede da DECO, devidamente treinados para o efeito. Já a 

recolha na UP foi realizada por três investigadoras. 

Para a recolha de dados, desenvolveu-se um questionário (Anexo 1), onde foi feito 

o registo de todos os PA presentes nas MVA (designação e marca), a sua 

composição nutricional, porção e preço e o número de filas das MVA.  

Já na UP, utilizou-se um questionário semelhante ao anterior (Anexo 2) e foi obtida 

autorização da Comissão de Ética da UP, no âmbito da colaboração acima referida. 

A recolha de dados nas restantes IES foi realizada ao abrigo dos estatutos da 

DECO, de acordo com a Lei de Defesa do Consumidor(43).  

A informação nutricional dos PA que não foi obtida na recolha de dados, foi 

pesquisada posteriormente nos sites dos próprios PA ou nas lojas online de duas 

cadeias de hipermercados. No caso dos produtos frescos de pastelaria e padaria 

de marcas de fornecedores das MVA, quando não foi possível obter na recolha de 

dados, foi-lhes atribuída a mesma composição nutricional de PA idênticos, de 

outros fornecedores. A informação que não foi possível recolher através das 
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metodologias anteriores, foi consultada na versão online da Tabela de Composição 

de Alimentos do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.(44) 

3. Recolha de açúcar oferecido pelas MVA de bebidas quentes da UP 

Selecionou-se aleatoriamente uma MVA de bebidas quentes, por cada fornecedor 

identificado, para realizar 2 recolhas de açúcar através da aquisição de um café, 

uma do nível pré-definido pela MVA e outra do nível máximo.  

Foram selecionados os níveis de açúcar mencionados e recolhido o copo com 

açúcar antes da saída do café. As amostras foram guardadas em bolsas de plástico 

herméticas e posteriormente pesadas em balança Silver Crest® IAN 302490. 

4. Análise dos dados 

Os PA foram organizados de acordo com as suas características nutricionais 

através dos grupos definidos para a análise dos resultados do Inquérito Alimentar 

Nacional e da Atividade Física 2015-2016.(45) Visto alguns PA não se enquadrarem 

nos grupos anteriores, como os vários tipos de sandes, foram criados outros de 

acordo com a categorização definida no Despacho n.º 7516-A/2016.(34, 45)  

Fez-se a caracterização geral da oferta alimentar das MVA, a análise da 

composição nutricional e preços. Para avaliar os PA recorreu-se ao Despacho n.º 

7516-A/2016, que define uma lista de PA proibidos a constar nas MVA das 

instituições do SNS, e com base nesta lista, classificaram-se os PA como “não 

adequados”, e como “adequados”, caso não constassem desta lista.(34) Para avaliar 

a composição nutricional foram utilizados os pontos de corte do semáforo 

nutricional desenvolvido pelo Ministério da Saúde do Reino Unido.(46)  

A análise estatística dos dados foi feita com recurso ao programa Statistical 

Package for the Social Sciences 25®, tendo-se procedido ao cálculo da frequência 
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absoluta e relativa no caso de variáveis nominais e ao cálculo de médias e desvio 

padrão no caso de variáveis numéricas. 

Resultados 

A amostra deste estudo foi constituída por MVA de 100 IES diferentes, sendo que 

73% eram instituições públicas e 27% privadas, 35% eram instituições pertencentes 

ao ensino politécnico e 65% ao ensino universitário, 26% eram da área de saúde e 

74% de outras áreas. De acordo com as NUTS II, 49% das IES localizavam-se no 

Norte, 16% no Centro, 23% em Lisboa, 5% no Alentejo, 4% no Algarve e 3% na 

Madeira. De referir que foram visitadas 113 IES, contudo 13 (11%) instituições 

foram excluídas desta análise por não apresentarem MVA. 

Para esta análise foram também avaliadas todas as MVA da UP (n=54), verificando-

se um acréscimo da percentagem de MVA avaliadas no Norte, n=86 (64%), em IES 

públicas (n=113, 84%) e nas instituições do ensino universitário (n=103, 76%).  

1. Caracterização da oferta alimentar 

Avaliaram-se 135 MVA, onde se contabilizaram 4020 PA (2 não identificados).  

Verificou-se que os alimentos do grupo dos doces estavam presentes em todas as 

MVA, estando os “bolos” em 95%. Os snacks salgados estavam em 61% das MVA, 

já as sandes simples estavam somente em 31%. Em 32% das MVA existiam 

iogurtes, sendo que destas em apenas 8% tinham iogurtes magros ou meios 

gordos, sem adição de açúcar. O subgrupo “leite com chocolate” apresentava-se 

em 67% das MVA, enquanto que o “leite simples” em apenas 1 MVA. Já a fruta em 

natureza estava disponível em 3% das MVA, enquanto que 28% tinham fruta 

desidratada. Em 93% das MVA havia refrigerantes e na mesma percentagem, 

águas. Já os néctares estavam disponíveis em 81,5% (tabela 1). 
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Tabela 1 – Presença dos PA nas MVA. n: número de MVA onde está presente cada grupo e subgrupo  

GRUPO n % SUBGRUPOS n % 

1 Frutos oleaginosos 7 5,2 1 Frutos oleaginosos 7 5,2 

2 Fruta 45 33,3 
2 Fruta em natureza 4 3 
3 Fruta desidratada 38 28,1 
4 Puré de fruta e polme 9 6,7 

3 Sopa   5 Sopa 4 3 

4 Produtos lácteos 103 76,3 

6 Leite simples 1 0,7 
7 Leite com chocolate  90 66,7 

8 
Iogurtes magros/meio-
gordo, sem adição de açúcar 

11 8,1 

9 Outros iogurtes   32 23,7 
10 Queijos 19 14,1 

5 
Barras de cereais e cereais 
de pequeno-almoço 

71 52,6 11 
Barras de cereais e cereais 
de pequeno-almoço 

71 52,6 

6 Tortitas de cereais simples 12 8,9 12 Tortitas de cereais simples 12 8,9 

7 Doces 135 100 

13 
Guloseimas, como 
rebuçados e gomas  

44 32,6 

14 Pastilhas sem açúcar 102 75,6 
15 Chocolates > 50g 2 1,5 
16 Chocolates < 50g 120 88,9 
17 Snacks doces 10 7,4 
18 Gelatina 8 5,9 

19 
Bolos, pão de deus, 
croissants e outros produtos 
de pastelaria 

128 94,8 

20 
Bolachas com mais de 20g 
de açúcar e/ou lípidos por 
100g  

134 99,3 

21 Outras bolachas 86 63,7 

8 
Snacks salgados, aperitivos 
e batatas fritas de pacotes 

82 60,7 22 
Snacks salgados, aperitivos e 
batatas fritas de pacotes 

82 60,7 

9 
Salgadinhos, como rissóis, 
folhados, pastéis, bola de 
carne e outros 

23 17 23 
Salgadinhos, como rissóis, 
folhados, pastéis, bola de 
carne e outros 

23 17 

10 Bebidas vegetais 1 0,7 24 Bebidas vegetais 1 0,7 
11 Água e água com gás 126 93,3 25 Água e água com gás 126 93,3 
12 Sumos de fruta 100% 18 13,3 26 Sumos de fruta 100% 18 13,3 
13 Néctares de fruta 110 81,5 27 Néctares de fruta 110 81,5 

14 
Refrigerantes com ou sem 
gás, bebidas energéticas e 
isotónicas 

125 92,6 28 
Refrigerantes com ou sem 
gás, bebidas energéticas e 
isotónicas 

125 92,6 

15 Produtos de padaria 72 53,3 

29 
Sandes simples (fiambre, 
queijo, atum, carne) 

42 31,1 

30 
Lanches, 
lancheiras/merendas não-
folhadas, pães de leite 

46 34,1 

31 
Sandes com molhos 
(ketchup, maionese ou 
mostarda) 

44 32,6 

16 Produtos com charcutaria 37 27,4 32 Produtos com charcutaria 37 27,4 
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17 
Fast-food, tipo cachorros, 
lasanha, pizza e 
hambúrgueres 

5 3,7 33 
Fast-food, tipo cachorros, 
lasanha, pizza e 
hambúrgueres 

5 3,7 

18 
Refeições embaladas (para 
aquecer no microondas) 

3 2,2 34 
Refeições embaladas (para 
aquecer no microondas) 

3 2,2 

19 Saladas 5 3,7 35 Saladas 5 3,7 

2. Composição nutricional da oferta alimentar 

Os resultados da composição nutricional dos PA disponíveis nas MVA analisadas 

estão descritos nas tabelas 1 e 2, no Anexo 3. 

Alimentos  

Os alimentos, por 100 g, tinham 415 Kcal, 18 g lípidos, 9 g ácidos gordos saturados, 

28 g açúcares e 0,7 g sal (tabela 3, anexo 3). Analisando-os por comparação aos 

pontos de corte utilizados no semáforo nutricional(46) para os lípidos (58%), ácidos 

gordos saturados (68%) e açúcar (58%), a maioria seria classificada com a cor 

vermelha (lípidos > 17,5 g; ácidos gordos saturados > 5g e açúcar > 22,5 g) e para 

o sal, seria classificada com a cor amarela (entre 0,3 e 1,5 g) (57%) (gráfico 1). 

Gráfico 1 - Classificação dos nutrientes através do semáforo nutricional(46), para a percentagem total de alimentos analisados 

Os “doces” são os principais fornecedores de açúcar e apresentam também dos 

mais elevados teores de lípidos, sendo os maiores fornecedores de gordura os 

“snacks salgados” (tabelas 1 e 2, anexo 3) – é de reforçar que estes são os grupos 

que estão presentes em maior percentagem de MVA (tabela 1). Quanto ao sal, os 

“doces” e os “cereais de pequeno-almoço” são também fornecedores deste, além 
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dos “snacks salgados”, “salgadinhos” e “produtos de padaria” e “charcutaria” que 

são os seus principais fornecedores (tabelas 1 e 2, anexo 3). 

Bebidas   

De acordo com os pontos de corte do semáforo nutricional(46), 76% das bebidas 

seriam classificadas com amarelo para o açúcar (entre 2,5 e 11,25 g) (gráfico 2). 

 

Gráfico 2 - Classificação dos nutrientes através do semáforo nutricional (46), para a percentagem total de bebidas analisadas 

3. Avaliação da oferta alimentar com base nos critérios do Despacho n.º 

7516-A/2016 

De acordo com os critérios do referido Despacho, classificaram-se como “não 

adequados” um total de 64% dos PA (tabela 2). Verifica-se ainda que 87% das MVA 

têm uma oferta em PA "não adequados” superior a 50% (tabela 3). Nenhuma MVA 

tem apenas PA “adequados”, porém 1 MVA tem unicamente PA “não adequados”. 

Tabela 2 - Percentagem de PA "adequados" e "não adequados" nas MVA, com base no Despacho n.º 7516-A/2016  

Tabela 3 -  Percentagem de MVA com mais de metade da sua oferta alimentar em PA "não adequados”  

MVA n % 

> 50% PA adequados 18 13,3 

> 50% PA não adequados 117 86,7 

Total 135 100,0 

4. Preços da oferta alimentar 

Os PA apresentam um preço médio de 0,83€ (tabela 4), sendo de salientar que se 

verifica uma elevada percentagem de valores omissos para os preços (43%). 
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As bebidas que à luz do Despacho n.º 7516-A/2016 poderão ser consideradas 

permitidas (água, leite, néctar e sumo de fruta 100%) têm um preço médio de 0,7€, 

sendo 0,2€ mais baratos que as bebidas da lista dos não permitidos (refrigerantes), 

que têm um preço de 0,9€. Já o preço médio dos alimentos pertencentes a estas 

duas classificações é igual, 0,84€ (tabela 4). 

Tabela 4- Preços por alimentos e bebidas, de acordo com as regras do Despacho n.º 7516-A/2016. n: número de preços 

Contudo, encontram-se grupos e subgrupos de alimentos “adequados” com preços 

mais baixos que os “não adequados”, permitindo numa compra fazer uma escolha 

mais saudável por um menor preço (tabelas 4 e 5, anexo 3). Assim, apresentam-se 

comparações de preços de alimentos que se podem substituir numa refeição e 

permitem realizar escolhas mais saudáveis e económicas (tabelas 6-9, anexo 3). 

5. Avaliação do açúcar oferecido pelas MVA de bebidas quentes da UP  

Encontraram-se 61 MVA de bebidas quentes, de 6 fornecedores distintos. Colheu-

se açúcar dos níveis pré-definido e máximo, num total de 12 colheitas. A média de 

açúcar pré-definido era de 6,3 g ± 2,4 g (com mínima de 4 g e máxima de 6 g) e do 

nível máximo era de 11 g ± 3,3 g (com mínima de 6 e máxima de 14 g). 

Avaliação do açúcar com base nos critérios do Despacho n.º 7516-A/2016  

Todas as MVA (n=6) analisadas apresentavam um valor máximo de açúcar, 

superior ao recomendado pelo Despacho em epígrafe (5 g), sendo a média (11 g) 

mais do dobro, ultrapassando-o. Para o nível pré-definido, 50% das MVA (n=3) 

também ultrapassam a recomendação, assim como a sua média (6,3 g).

Preços (€) n %  Média  DP 

adequado 

Alimentos  549 23,9 0,84 0,25 

Bebidas  310 13,5 0,71 0,17 

Total 859 37,3 0,79 0,24 

não 
adequado 

Alimentos  1082 47,0 0,84 0,22 

Bebidas  359 15,6 0,90 0,21 

Total 1441 62,7 0,86 0,22 

Total 

Alimentos  1631 70,9 0,84 0,23 

Bebidas  669 29,1 0,81 0,22 

Total 2300 100,0 0,83 0,23 
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Discussão 

Este é o primeiro estudo que avalia a oferta alimentar das MVA numa amostra de 

IES Portuguesas, com uma abrangência nacional, verificando-se que o seu perfil 

nutricional é desadequado. Comparando os seus resultados com 2 estudos 

existentes para as IES em Portugal, que utilizaram critérios diferentes para avaliar 

os PA, verifica-se que os resultados foram semelhantes, visto que em ambos mais 

de metade dos PA (53-64%), eram também produtos considerados como a não 

disponibilizar.(19, 20) Também nos estudos realizados a nível internacional se 

verificou que a oferta alimentar, na sua maioria, não era adequada.(18, 27-30)  

A oferta alimentar encontrada é consistente com aquilo que são os hábitos 

alimentares dos EES descritos na literatura (11) e com os PA mais frequentemente 

comprados pelos estudante nas MVA (17, 18, 30), nomeadamente, PA menos 

saudáveis, como doces, snacks salgados e refrigerantes.(11, 17, 18, 30)  

De facto, a oferta alimentar observada nas MVA analisadas, se por um lado, não 

permite a realização de escolhas saudáveis, pela sua inexistência, por outro, a 

exposição constante a PA “menos” saudáveis também pode dificultar aos EES a 

escolha por PA mais saudáveis.(8, 16) A estes dados acrescenta-se o facto dos 

hábitos alimentares inadequados que se foram neste período tenderem a manter-

se na vida adulta, o que poderá trazer consequências não só para a saúde como 

também, aumento dos gastos em saúde e implicações na sua produtividade laboral. 

Relativamente à composição nutricional dos alimentos, verifica-se que o valor 

energético médio por alimento é de 268 kcal/porção (tabela 3, anexo 3), o que 

representa 13% do Valor Diário Recomendado, se se considerar uma ingestão 

energética diária de 2000 Kcal. Comparando com os resultados de outros trabalhos 

no ES, verifica-se que este resultado é semelhante ao obtido num dos estudo 

realizado em Portugal que avaliou este parâmetro (261 Kcal/porção), e superior aos 
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dos trabalhos de Byrd-Bredbenner et al. (240 Kcal/porção) e de Payo et al. (226 

Kcal/porção).(19, 27, 28) É também superior ao valor de referência das recomendações 

das Orientações para os Bufetes Escolares, < 250 Kcal/porção.(47) Para além da 

elevada densidade energética, os alimentos apresentam também altos teores de 

açúcar, lípidos e sal e as bebidas elevada quantidade de açúcar (46), sendo estes 

também os resultados dos estudos no ES e em outros espaços públicos.(18, 19, 27-30)  

Por comparação aos pontos de corte do semáforo nutricional (46), o teor de sal dos 

alimentos classifica-se com a cor amarela e não com vermelho, como se verifica 

para os restantes nutrientes, devido à grande percentagem de doces presentes 

diminuir o seu teor médio. Já o teor de açúcar nos refrigerantes, classifica-se como 

moderado e não como elevado, o que pode refletir o impacto de medidas, 

nomeadamente do PNPAS (31), que têm incentivado a reformulação destas bebidas, 

porém continuam a ser PA com perfil nutricional desadequado. A percentagem de 

bebidas, com açúcar classificado de verde (21,3%), deve-se às águas e 

refrigerantes sem adição de açúcar. 

Comparando os resultados da avaliação com o semáforo nutricional, com outros 

trabalhos realizados no ES, verifica-se que são semelhantes ao trabalho de Park et 

al., onde a maioria dos alimentos é classificada com a cor vermelha para o teor de 

lípidos, ácidos gordos saturados e açúcar e com amarelo para o sal; já as bebidas, 

a generalidade tinham também moderada quantidade de açúcar.(18) Quanto ao 

estudo de Payo et al. os resultado são ligeiramente diferentes, visto que neste, os 

alimentos apresentavam cor amarela para o açúcar e vermelha para o sal.(27)  

No que concerne aos preços, os resultados obtidos mostram que é possível, nestas 

MVA, optar por PA mais saudáveis e também mais económicos. Porém, é 

importante considerar a grande percentagem de valores omissos nos preços, 43%, 

que pode influenciar estes resultados e também o facto destas opções mais 
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saudáveis apenas estarem disponíveis num reduzido número de MVA. No trabalho 

de Ng et al. (2019), também desenvolvido em IES, verificou-se que os preços dos 

PA mais saudáveis eram mais elevados que os dos menos saudáveis, no entanto 

a diferença não era estatisticamente significativa.(30) Todavia, sabe-se que os 

preços reduzidos são um dos principais motivos que leva os consumidores a 

comprar nas MVA, nomeadamente os EES.(17, 25, 30, 48) Sendo que estes reportam 

até, que no ato de compra, a sua situação económica é dos principais fatores que 

influência a escolha dos PA (14), logo estes resultados podem apresentar indícios 

positivos na influência da realização de melhores escolhas. 

De facto, existem evidências de que a diminuição dos preços dos PA mais 

saudáveis, nas MVA, aumenta grandemente as suas vendas, quer em populações 

mais jovens ou adultos, sem alteração dos lucros dos agentes económicos.(49, 50)  

Assim, a atuação nas MVA do ES através da implementação de políticas de preços 

similares e de modificação da oferta alimentar, que aumente os PA saudáveis, que 

como já vimos, tem também resultados positivos, sem alteração do lucro (38, 40-42), 

deve ser uma estratégia para melhorar o consumo dos EES e por consequência a 

sua saúde. Tal como recomendam a Organização Mundial da Saúde e a 

Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, estas devem ser 

aplicadas com medidas de promoção da literacia nutricional e em saúde.(31, 51)  

É de referir, que houve alguns constrangimentos na atribuição dos grupos aos PA, 

por não se enquadrarem nos grupos utilizados, descritos na metodologia (34, 45), 

como por exemplo, os lanches, que não se chegam a ajustar nos “bolos” ou 

“salgadinhos”, mas também não se enquadram nas sandes, devido aos seus teores 

de açúcar e lípidos. Assim, foram criados subgrupos adicionais, dentro dos “Doces”, 

o “Snacks doces”, onde se incluiu, por exemplo, a fruta desidratada com cobertura 



14 
 

de chocolate; e no grupo dos “Produtos de padaria”, o subgrupo dos “Lanches, 

lancheiras/merendas não-folhados e pães de leite”.  

Os PA incluídos nestes subgrupos novos apresentam teores elevados de 

açúcar/gorduras, contudo são alimentos que não estão contemplados nos critérios 

do Despacho n.º 7516-A/2016 e assim foram classificados no estudo como 

“adequados”. E existem ainda outros PA como, iogurtes meios-gordos/gordos 

açucarados, leite com chocolate, bebida vegetal, barras e cereais de pequeno-

almoço e refeições embaladas que também estão omissos neste despacho e que 

foram igualmente identificados como “adequados”, independentemente do seu 

perfil nutricional, que na maioria destes casos se verificou ser inadequado, com 

base na análise da sua composição nutricional. E há alguns critérios no Despacho 

que acabam por não limitar de forma suficiente a disponibilização de PA com um 

perfil nutricional menos adequado, como os “chocolates com menos de 50 g”, visto 

que todos os snacks de chocolate vendidos cumprem esta porção e que estes 

estavam presentes em 90% da MVA e as “bolachas com menos de 20 g de açúcar 

e gordura por 100 g de produto”, que permite a oferta por exemplo de bolachas com 

19 g de lípidos e açúcar, que apesar de não ultrapassarem o critério, apresentam 

teores desadequados destes nutrientes.(34) Isto permite-nos refletir que, neste 

Despacho, há ainda espaço para, incluir na lista de alimentos a proibir, estes PA 

que estão omissos e têm um perfil nutricional desadequado, devendo ser 

acompanhados por critérios nutricionais para que não hajam duvidas na sua 

aplicação, e desenvolver critérios mais restritivos para os chocolates e bolachas.  

Reforça-se ainda que este trabalho apresenta algumas limitações. O horário e a 

autonomia para a realização das visitas foram fatores variáveis e limitativos de uma 

recolha de dados mais completa, sobretudo dos preços e informação nutricional.  
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Relativamente à avaliação do açúcar disponibilizado nas MVA de bebidas quentes 

da UP, que seja do conhecimento do autor, não existem estudos que tenham feito 

idêntica avaliação. No entanto, com base em trabalhos realizados, verifica-se que, 

na Europa, o café é dos PA mais adquiridos nas MVA; na UP é mesmo o PA mais 

comprado, pelos funcionários (25, 48) e é também, a bebida mais consumida 

diariamente pelos EES (excluindo a água) (11). Assim, devido ao elevado consumo 

de café, será necessário um conhecimento mais aprofundado do açúcar que é 

disponibilizado com este e sugere-se que no futuro se alargue esta avaliação a uma 

maior amostra de MVA. Esta avaliação torna-se importante para fundamentar a 

redução de açúcar nas MVA. Na restauração e cafetarias, este é também um tema 

em que as autoridades portuguesas, têm trabalhado, existindo medidas específicas 

para a redução da gramagem dos pacotes de açúcar.(31) 

Conclusões 

Com base nos critérios do Despacho n.º 7516-A/2016, a maioria dos PA analisados 

classificaram-se como “não adequados”, sendo que relativamente à composição 

nutricional, os alimentos apresentaram elevados, teores de lípidos, ácidos gordos 

saturados, açúcar e sal e densidade energética e as bebidas apresentam valores 

inadequados de açúcar. Relativamente aos preços, não se verificam diferenças 

relevantes entre PA “adequados e “não adequados”. Já o açúcar disponibilizado 

pelas MVA de bebidas quentes era também elevado. Assim, conclui-se que o 

ambiente alimentar oferecido pelas MVA nas IES em Portugal é obesogénico, o 

que limita a realização de escolhas mais saudáveis. Estes resultados sugerem a 

necessidade de intervenção das autoridades nestas MVA, através de medidas que 

modifiquem, a sua oferta alimentar, aumentando os PA saudáveis e reduzindo os 

menos saudáveis, e os seus preços, a favor dos PA mais saudáveis, completadas 

com estratégias de promoção da literacia dos EES.
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http://www.vending-europe.eu/en/consumer--market-reports/consumer-report/consumer-report-2015.html
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/253727/64wd14e_FoodNutAP_140426.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/253727/64wd14e_FoodNutAP_140426.pdf
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Anexo 1 - Questionário de avaliação das MVA 

 

Questionário de Avaliação das Máquinas de Venda 

Automática 
 

 

1. Sigla da IES ___________________________ 

2. Data e hora da avaliação ____________________________________  

3. Responsável pela avaliação 

a. Nome ______________________________________________ 

b. Delegação:  

(    ) Minho (    ) SEDE - Lisboa 

(    ) Norte (    ) Alentejo 

(    )  Centro (    ) Algarve 

(    ) Ribatejo e Oeste (    ) Madeira 

 

c. E-mail  

d. Telemóvel ____________________________________ 

 

4. Número de espaços total da MVA ___________________________________ 

5. Número de espaços desocupados da MVA ____________________________ 

 



 

 

6. Informação dos alimentos/bebidas  
(Legenda: Kcal – valor energético; LP – lípidos; Sat – lípidos saturados; HC – hidratos de carbono; Açúc. – açúcares; Prot. – proteína; Nr. Filas – número de espaços ocupados pelo alimento) 

Alimento/Bebida Marca 
Tabela Nutricional (g) Nr. 

Filas 
Preço 
(€) 

Porção  
(g/ml) 

Porção Kcal LP Sat. HC Açúc. Fibra Prot. Sal 
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Anexo 2 – Questionário de avaliação das MVA da UP 

FORMULÁRIO AVALIAÇÃO MVAAB 

7. Código da máquina:  

8. Data e hora de preenchimento do questionário:   

9. Responsável pelo preenchimento:  

10. Instalação da Universidade em que se encontra a MVAAB  

(    ) EGP (    ) FDUP (    ) I3S (    ) ID+ 

(    ) e-learning Asprela   (    ) FMUP (    ) ISPUP (    ) CIMAR 

(    ) e-learning Jardim  (    ) FPCEUP (    ) SASUP (    ) CEGOT 

(    ) e-learning Botânico (    ) FMDUP (    ) Reitoria (    ) CEAUCP  

(    ) FADEUP (    ) FLUP (    ) IPATMUP (    ) CAUP 

(    ) FAUP (    ) ICBAS (    ) CIBIO (    ) INEB 

(    ) FBAUP (    ) FFUP (    ) CIPES (    ) IBMC 

(    ) FCNAUP (    ) FEUP (    ) CECA (    ) Outra:____________ 

(    ) FCUP (    ) FEP (    ) Outra:_______ 

11. Edifício:  

12. Georreferenciação: 

Porta Latitude Longitude 

Principal   

2º   

3º   

4º   

5º   

6º   

7º   

8º   

10º   

11º   

12º   

13. Localização geral da MVAAB  

 (    ) Corredores principais  (    ) Junto a cantina 

(    ) Corredores de salas de aulas (    ) Salas de convívio   

(    )  Junto a bar (    ) Outra:  

14. Empresa responsável pela reposição dos produtos na MVAAB. 

15. Tipo de MVAAB. 

(    ) Bebidas quentes (    ) Alimentos 

  

(    ) Bebidas frias (    ) Alimentos/ bebidas 

16. Quantas Filas disponíveis:______   Quantas filas preenchidas:_____

(    ) Maselga  (    ) Hot Vending 

(    ) CP Vending (    ) Super 2000   

 (    ) N Vending (    ) Outra:  

 (    ) Vending Spot 
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17. Descreva em cada linha os alimentos e/ou bebidas que estão apresentados na MVAAB que está a ser avaliada. 

 

 

Alimento/Bebida Marca 
Tabela Nutricional (g) Nr. 

Filas 
Preço 
(€) 

Porção  
(g/ml) 

Porção Kcal LP Sat HC Açúc. Fibr Prot. Sal 
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Anexo 3 – Tabelas de Resultados 

Tabela 1 - Composição nutricional e valor energético por porção, por grupo. DP - desvio padrão; Kcal – quilocalorias, g – gramas; ml - mililitros 

Grupos n 
Energia 
(kcal) 

Lípidos (g) 
Lípidos 

saturados 
(g) 

Hidratos de 
carbono (g) 

Açúcares 
(g) 

Fibra (g) 
Proteína 

(g) 
Sal (g) 

Porção (g ou 
ml) 

Energia/porção 
(Kcal/g ou ml) 

média DP média DP média DP média DP média DP média DP média DP média DP média DP média DP 

Frutos 
oleaginosos 

8 472,0 192,6 38,5 17,8 8,9 0,2 13,8 8,5 5,9 2,2 6,7 2,8 18,2 9,9 0,01 0,01 32,1 3,9 148,7 56,9 

Fruta 53 274,9 139,4 0,5 0,1 0,1 0,0 62,4 31,7 49,1 24,8 9,7 5,4 1,0 0,5 0,02 0,01 49,4 39,2 92,2 23,4 

Sopa 4 38,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - 250,0 0,0 95,0 0,0 

Produtos 
lácteos 

166 101,8 91,5 3,6 6,0 2,2 3,7 11,6 5,7 9,2 3,4 0,5 0,3 4,7 3,9 0,35 0,52 166,6 60,2 124,7 55,7 

Barras de 
cereais e 
cereais de 
pequeno-
almoço 

99 403,4 24,4 10,5 4,2 5,6 2,0 64,9 4,1 23,3 6,1 6,3 2,1 7,0 1,2 0,60 1,70 30,0 10,8 123,4 52,9 

Tortitas de 
cereais 
simples 

14 377,6 4,3 1,6 1,6 0,3 0,2 81,3 3,8 1,7 1,3 3,0 1,1 5,1 4,2 1,27 0,19 54,4 0,0 205,1 0,0 

Doces 2142 438,1 99,0 20 8,8 10,3 5,9 58,2 11,9 32,9 17,6 3,2 2,2 5,9 3,0 0,58 0,53 63 31,4 274,4 130,0 

Snacks 
salgados, 
aperitivos e 
batatas fritas 
de pacotes 

131 509,6 33,2 29,7 8,7 5,8 4,8 50,9 15,3 2,3 3,1 5,5 3,0 7,1 3,8 1,59 0,64 71,5 27,1 365,9 138,4 

Salgadinhos, 
como rissóis, 
folhados, 
pastéis, bola 
de carne e 
outros 

36 385,3 81,4 21,3 8,4 8,8 5,7 31,7 8,9 3,3 3,2 1,7 0,5 11,9 3,6 1,57 0,31 121,0 25,0 455,3 127,7 

Bebidas 
vegetais 

1 58,0  1,8  0,3  7,3  5,9  0,6  3,0  0,14  250,0  145,0  

Água e água 
com gás 

194 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 485,9 65,8 0,0 0,0 

Sumos 100% 18 44,4 1,1 0,1 0,1 0,2 0,0 10,5 0,3 9,9 0,8   0,3 0,2 0,01 0,01 303,9 51,3 134,5 20,9 

Néctares 230 35,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 3,6 7,9 3,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,01 0,02 300,9 51,2 106,3 44,7 

Refrigerantes 
com ou sem 

656 29,6 13,1 0,1 0,2 0,0 0,1 7,3 3,3 7,3 3,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,03 0,03 326,6 60,7 94,4 41,2 
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Nota - Frutos oleaginosos: energia (kcal) n=7, lípidos (g) n=7, lípidos saturados (g) n=5, hidratos de carbono (g) n=7, açúcares (g) n=7. fibra (g) n=7, proteína (g) n=7, sal (g) n=7, porção 
(g) n=7, energia/porção (kcal/g) n=7. Fruta: energia (kcal) n=50, lípidos (g) n=50, lípidos saturados (g) n=50, hidratos de carbono (g) n=50, açúcares (g) n=50, fibra (g) n=50, proteína 
(g) n=50, sal (g) n=50, porção (g) n=50, energia/porção (kcal/g) n=50. Sopa: energia (kcal) n=4, lípidos (g) n=0, lípidos saturados (g) n=0, hidratos de carbono (g) n=0, açúcares (g) n=0, 
fibra (g) n=0, proteína (g) n=0, sal (g) n=0, porção (g) n=4, energia/porção (kcal/g) n=4. Produtos lácteos: energia (kcal) n=166, lípidos (g) n=166, lípidos saturados (g) n=166, hidratos 
de carbono (g) n=166, açúcares (g) n=166, fibra (g) n=95, proteína (g) n=166, sal (g) n=166, porção (g) n=166, energia/porção (kcal/g) n=166. Barras de cereais e cereais de pequeno-
almoço: energia (kcal) n=99, lípidos (g) n=99, lípidos saturados (g) n=99, hidratos de carbono (g) n=99, açúcares (g) n=99, fibra (g) n=95, proteína (g) n=99, sal (g) n=99, porção (g) 
n=99, energia/porção (kcal/g) n=99. Tortitas de cereais simples: energia (kcal) n=14, lípidos (g) n=14, lípidos saturados (g) n=14, hidratos de carbono (g) n=14, açúcares (g) n=14, fibra 
(g) n=14, proteína (g) n=14, sal (g) n=8, porção (g) n=4, energia/porção (kcal/g) n=4. Doces: energia (kcal) n=2079, lípidos (g) n=2054, lípidos saturados (g) n=2040, hidratos de carbono 
(g) n=2076, açúcar (g) n=2049 fibra (g) n=1164, proteína (g) n=2068, sal (g) n=1900, porção (g) n=1983, energia/porção (kcal/g) n=1972. Snacks salgados: energia (kcal) n=129, lípidos 
(g) n=129, lípidos saturados (g) n=129, hidratos de carbono (g) n=129, açúcares (g) n=129, fibra (g) n=110, proteína (g) n=129, sal (g) n=129, porção (g) n=114, energia/porção (kcal/g) 
n=114. Salgadinhos, como rissóis, folhados, pastéis, bola de carne: energia (kcal) n=28, lípidos (g) n=27, lípidos saturados (g) n=28, hidratos de carbono (g) n=27, açúcares (g) n=27, 
fibra (g) n=5, proteína (g) n=28, sal (g) n=27, porção (g) n=20, energia/porção (kcal/g) n=20. Bebidas vegetais: energia (kcal) n=1, lípidos (g) n=1, lípidos saturados (g) n=1, hidratos de 
carbono (g) n=1, açúcares (g) n=1, fibra (g) n=1, proteína (g) n=1, sal (g) n=1, porção (ml) n=1, energia/porção (kcal/ml) n=1. Sumos de fruta 100%: energia (kcal) n=18, lípidos (g) n=18, 
lípidos saturados (g) n=18, hidratos de carbono (g) n=18, açúcares (g) n=18, fibra (g) n=0, proteína (g) n=18, sal (g) n=18, porção (ml) n=18, energia/porção (kcal/ml) n=18. Néctares 
de fruta: energia (kcal) n= 230, lípidos (g) n= 230, lípidos saturados (g) n= 230, hidratos de carbono (g) n= 230, açúcares (g) n= 230, fibra (g) n=110, proteína (g) n= 230, sal (g) n= 230, 
porção (ml) n= 230, energia/porção (kcal/ml) n= 230. Refrigerantes: energia (kcal) n=656, lípidos (g) n=656, lípidos saturados (g) n=656, hidratos de carbono (g) n=656, açúcares (g) n= 
656, fibra (g) n=59, proteína (g) n=656, sal (g) n=656, porção (ml) n=659, energia/porção (kcal/ml) n=659. Produtos de padaria: energia (kcal) n=170, lípidos (g) n=178, lípidos saturados 
(g) n=178, hidratos de carbono (g) n=178, açúcares (g) n=178, fibra (g) n=11, proteína (g) n=176, sal (g) n=163, porção (g) n=138, energia/porção (kcal/g) n=128. Produtos com 
charcutaria: energia (kcal) n=47, lípidos (g) n=43, lípidos saturados (g) n=44, hidratos de carbono (g) n=41, açúcares (g) n=44, fibra (g) n=1, proteína (g) n=43, sal (g) n=42, porção (g) 
n=39, energia/porção (kcal/g) n=39. Fast-food: energia (kcal) n=4, lípidos (g) n=4, lípidos saturados (g) n=4, hidratos de carbono (g) n=4, açúcares (g) n=4, fibra (g) n=0, proteína (g) 
n=4, sal (g) n=4, porção (g) n=7, energia/porção (kcal/g) n=7. Refeições embaladas: energia (kcal) n=2, lípidos (g) n=0, lípidos saturados (g) n=0, hidratos de carbono (g) n=0, açúcares 
(g) n=0, fibra (g) n=0, proteína (g) n=0, sal (g) n=0, porção (g) n=3, energia/porção (kcal/g) n=2. Saladas: energia (kcal) n=0, lípidos (g) n=0, lípidos saturados (g) n=0, hidratos de 
carbono (g) n=0, açúcares (g) n=0, fibra (g) n=0, proteína (g) n=0, sal (g) n=0, porção (g) n=0, energia/porção (kcal/g) n=0. 
 
 

gás, bebidas 
energéticas e 
isotónicas 

Produtos de 
padaria 

201 265,7 31,6 8,9 3,2 3,3 1,5 34,8 8,5 4,4 3,6 1,9 0,5 11,6 2,6 1,15 0,31 118,8 19,7 308,2 45,3 

Produtos com 
charcutaria 

50 325,5 37,7 8,0 2,6 3,2 1,1 50,4 7,4 5,8 4,9 1,7 43,0 10,5 0,7 1,18 0,25 105,6 14,3 337,1 38,1 

Fast-food, tipo 
cachorros, 
lasanha, pizza 
e 
hambúrgueres 

7 197,3 68,8 7,1 2,6 1,6 0,3 22,1 9,9 3,0 1,3 - - 7,9 4,3 1,00 0,20 186,0 164,5 265,1 108,3 

Refeições 
embaladas 
(para aquecer 
no 
microondas) 

4 203,0 36,8 - - - - - - - - - - - - - - 306,7 11,5 609,0 110,3 

Saladas 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 



26  
 

Tabela 2 - Composição nutricional e valor energético por porção, por subgrupo. DP - desvio padrão; Kcal – quilocalorias, g – gramas; ml – mililitros 

Subgrupos n 
Energia (kcal) Lípidos (g) 

Lípidos 
saturados 

(g) 

Hidratos de 
carbono (g) 

Açúcares (g) Fibra (g) Proteína (g) Sal (g) 
Porção (g 

ou ml) 

Energia/porç
ão (Kcal/g 

ou ml) 

média  DP média  DP média  DP média  DP média  DP média  DP média  DP média  DP média  DP média  DP 

Frutos 
oleaginosos 

8 472,0 192,6 38,5 
17,
8 

8,9 0,2 13,8 8,5 5,9 2,2 6,7 2,8 18,2 9,9 0,01 0,01 32,1 3,9 148,7 56,9 

Fruta em 
natureza 

5 57,0 0,0 0,5 0,0 0,1 0,0 13,4 0,0 13,4 0,0 2,1 0,0 0,2 0,0 0,01 0,00 142,5 2,9 81,2 1,6 

Fruta 
desidratada 

39 360,8 7,1 0,5 0,0 0,1 0,0 81,9 3,5 64,0 6,6 12,7 2,3 1,2 0,4 0,02 0,01 27,9 4,1 103,4 13,9 

Puré de 
fruta e 
polme 

9 52,1 5,8 0,4 0,2 0,1 0,1 11,7 1,4 9,3 2,0 1,6 0,5 0,4 0,2 0,02 0,01 101,1 10,5 52,2 3,9 

Sopa 4 38,0 0,0 - - - - - - - - - - - - - - 250,0 0,0 95,0 0,0 

Leite 
simples 

1 35,0  0,1  0,1  5,2  5,2 - - - 3,4  0,10  200,0  70,0  

Leite com 
chocolate 

93 63,9 9,4 1,0 0,2 0,7 0,1 9,8 1,9 9,8 1,9 0,5 0,1 3,4 0,1 0,14 0,01 204,3 14,1 130,6 20,8 

Iogurtes 
magros/mei
os-gordos, 
sem adição 
de açúcar 

12 38,2 7,1 0,5 0,5 0,2 0,4 5,0 0,8 4,9 0,8 - - 3,2 0,7 0,14 0,04 152,0 15,1 57,3 4,6 

Outros 
iogurtes   

37 99,4 95,3 2,3 2,8 1,4 1,8 13,2 2,6 12,4 2,3 0,1 0,0 2,9 0,5 0,13 0,03 156,7 35,8 144,7 
103,

7 

Queijos 23 295,0 0,0 17,9 2,7 10,8 2,5 19,7 10,3 4,0 1,9 1,0 0,0 13,4 4,6 1,60 0,08 36,1 2,1 106,5 6,2 

Barras de 
cereais e 
cereais de 
pequeno-
almoço 

99 403,4 24,4 10,5 4,2 5,6 2,0 64,9 4,1 23,3 6,1 6,3 2,1 7,0 1,2 0,60 1,70 30,0 10,8 123,4 52,9 

Tortitas de 
cereais 
simples 

14 377,6 4,3 1,6 1,6 0,3 0,2 81,3 3,8 1,7 1,3 3,0 1,1 5,1 4,2 1,27 0,19 54,4 0,0 205,1 0,0 

Guloseimas, 
como 
rebuçados e 
gomas  

72 315,5 86,9 1,1 1,6 0,6 0,9 76,4 18,1 57,6 19,9 - - 3,3 2,2 0,10 0,08 78,6 30,6 251,3 
114,

6 

Pastilhas 
sem açúcar 

114 161,2 11,7 0,8 1,0 0,6 0,7 60,3 0,7 0,1 0,0 0,7 0,0 0,4 0,0 0,01 0,01 15,6 2,9 25,3 6,0 



27 
 

 
 

Chocolates 
> 50g 

4 490,5 50,4 26,8 7,2 16,2 5,4 53,3 15,7 43,3 28,8 10,6 15,5 5,2 1,6 0,30 0,20 106,0 37,2 509,5 
150,

8 

Chocolates 
<50g 

242 496,5 25,2 24,1 4,3 11,2 4,3 60,1 4,8 54,4 7,2 0,8 0,8 7,9 2,3 0,32 0,24 46,3 5,5 230,1 22,3 

Snacks 
doces 

12 460,7 69,1 20,9 9,4 4,6 2,3 55,2 10,8 42,0 17,5 8,0 2,5 9,1 6,2 0,05 0,05 39,0 3,9 183,5 46,6 

Gelatina 8 61,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 13,5 0,0 13,5 0,0 0,0 0,0 1,3 0,0 0,13 0,00 100,0 0,0 61,0 0,0 

Bolos, pão 
de deus, 
croissants e 
outros 
produtos de 
pastelaria 

673 402,8 56,0 19,4 5,9 9,7 3,8 49,5 12,4 26,3 12,0 2,7 0,6 6,0 2,7 0,70 0,40 90,4 23,0 361,3 81,1 

Bolachas 
com mais de 
20g de 
açúcar e/ou 
lípidos por 
100g   

867 500,2 38,2 24,7 5,8 13,7 5,2 61,6 5,3 37,3 10,9 3,5 1,7 5,9 2,6 0,55 0,39 56,9 28,1 281,9 
129,

0 

Outras 
bolachas 

149 428,9 56,0 13,8 4,1 4,2 2,2 65,2 9,4 11,7 6,5 6,3 3,0 8,3 1,4 1,61 0,81 43,2 18,3 189,2 93,0 

Snacks 
salgados, 
aperitivos e 
batatas 
fritas de 
pacotes 

131 509,6 33,2 29,7 8,7 5,8 4,8 50,9 15,3 2,3 3,1 5,5 3,0 7,1 3,8 1,59 0,64 71,5 27,1 365,9 
138,

4 

Salgadinhos
, como 
rissóis, 
folhados, 
pastéis, bola 
de carne e 
outros 

36 385,3 81,4 21,3 8,4 8,8 5,7 31,7 8,9 3,3 3,2 1,7 0,5 11,9 3,6 1,57 0,31 121,0 25,0 455,3 
127,

7 

Bebidas 
vegetais 

1 58,0  1,8  0,3  7,3  5,9  0,6  3,0  0,14  250,0  145,0  

Água e água 
com gás 

194 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 485,9 65,8 0,0 0,0 

Sumos de 
fruta 100% 

18 44,4 1,1 0,1 0,1 0,2 0,0 10,5 0,3 9,9 0,8 - - 0,3 0,2 0,01 0,01 303,9 51,3 134,5 20,9 
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Néctares de 
fruta 

230 35,8 13,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 3,6 7,9 3,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,01 0,02 300,9 51,2 106,3 44,7 

Refrigerante
s com ou 
sem gás, 
bebidas 
energéticas 
e isotónicas 

656 29,6 13,1 0,1 0,2 0,0 0,1 7,3 3,3 7,3 3,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,03 0,03 326,6 60,7 94,4 41,2 

Sandes 
simples 
(recheios, 
fiambre, 
queijo, 
atum, carne) 

76 256,4 28,5 8,0 2,8 3,6 1,2 34,8 10,3 2,1 0,8 1,8 0,0 12,1 3,2 1,14 0,31 115,5 18,2 285,6 30,5 

Lanches, 
lancheiras/m
erendas 
não-
folhados, 
pães de leite 

59 290,8 20,2 8,9 1,8 4,4 0,9 39,7 6,6 8,7 3,2 2,2 0,0 12,5 1,7 1,31 0,26 104,8 11,4 305,3 37,5 

Sandes com 
molhos 
(ketchup, 
maionese 
ou 
mostarda) 

66 247,8 27,3 10,0 4,5 1,8 1,3 29,4 3,4 2,3 0,7 1,0 0,0 10,0 1,8 0,95 0,23 135,1 15,4 330,6 52,2 

Produtos 
com 
charcutaria 

50 325,5 37,7 8,0 2,6 3,2 1,1 50,4 7,4 5,8 4,9 1,7 43,0 10,5 0,7 1,18 0,25 105,6 14,3 337,1 38,1 

Fast-food, 
tipo 
cachorros, 
lasanha, 
pizza e 
hambúrguer
es 

7 197,3 68,8 7,1 2,6 1,6 0,3 22,1 9,9 3,0 1,3 - - 7,9 4,3 1,00 0,20 186,0 
164,

5 
265,1 

108,
3 

Refeições 
embaladas 
(para 
aquecer no 
microondas) 

4 203,0 36,8 - - - - - - - - - - - - - - 306,7 11,5 609,0 
110,

3 

Saladas 5 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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Nota - Frutos oleaginosos: energia (kcal) n=7, lípidos (g) n=7, lípidos saturados (g) n=5, hidratos de carbono (g) n=7, açúcares (g) n=7, fibra (g) n=7, proteína (g) n=7, sal (g) n=7, 
porção (g) n=7, energia/porção (kcal/g) n=7. Fruta em natureza: energia (kcal) n=5, lípidos (g) n=5, lípidos saturados (g) n=5, hidratos de carbono (g) n=5, açúcares (g) n=5, fibra (g) 
n=5, proteína (g) n=5, sal (g) n=5, porção (g) n=4, energia/porção (kcal/g) n=4. Fruta desidratada: energia (kcal) n=36, lípidos (g) n=36, lípidos saturados (g) n=36, hidratos de carbono 
(g) n=36, açúcares (g) n=36, fibra (g) n=36, proteína (g) n=36, sal (g) n=36, porção (g) n=36, energia/porção (kcal/g) n=36. Puré de fruta e polme: energia (kcal) n=9, lípidos (g) n=9, 
lípidos saturados (g) n=9, hidratos de carbono (g) n=9, açúcares (g) n=9, fibra (g) n=9, proteína (g) n=9, sal (g) n=9, porção (g) n=9, energia/porção (kcal/g) n=9. Sopa: energia (kcal) 
n=4, lípidos (g) n=0, lípidos saturados (g) n=0, hidratos de carbono (g) n=0, açúcares (g) n=0, fibra (g) n=0, proteína (g) n=0, sal (g) n=0, porção (g) n=4, energia/porção (kcal/g) n=4. 
Leite simples: energia (kcal) n=1, lípidos (g) n=1, lípidos saturados (g) n=1, hidratos de carbono (g) n=1, açúcares (g) n=1, fibra (g) n=0, proteína (g) n=1, sal (g) n=1, porção (g) n=1, 
energia/porção (kcal/g) n=1. Leite com chocolate:  energia (kcal) n=93, lípidos (g) n=93, lípidos saturados (g) n=93, hidratos de carbono (g) n=93, açúcares (g) n=93, fibra (g) n=71, 
proteína (g) n=93, sal (g) n=91, porção (g) n=93, energia/porção (kcal/g) n=93. Iogurtes magros/meios-gordos, sem adição de açúcar: energia (kcal) n=12, lípidos (g) n=12, lípidos 
saturados (g) n=12, hidratos de carbono (g) n=12, açúcares (g) n=12, fibra (g) n=0, proteína (g) n=12, sal (g) n=12, porção (g) n=12, energia/porção (kcal/g) n=12. Outros iogurtes: 
energia (kcal) n=37, lípidos (g) n=37, lípidos saturados (g) n=37, hidratos de carbono (g) n=37, açúcares (g) n=37, fibra (g) n=5, proteína (g) n=37, sal (g) n=37, porção (g) n=37, 
energia/porção (kcal/g) n=37. Queijos: energia (kcal) n=37, lípidos (g) n=37, lípidos saturados (g) n=37, hidratos de carbono (g) n=37, açúcares (g) n=37, fibra (g) n=5, proteína (g) 
n=37, sal (g) n=37, porção (g) n=37, energia/porção (kcal/g) n=37. Barras de cereais e cereais de pequeno-almoço: energia (kcal) n=99, lípidos (g) n=99, lípidos saturados (g) n=99, 
hidratos de carbono (g) n=99, açúcares (g) n=99, fibra (g) n=95, proteína (g) n=99, sal (g) n=99, porção (g) n=99, energia/porção (kcal/g) n=99. Tortitas de cereais simples: energia 
(kcal) n=14, lípidos (g) n=14, lípidos saturados (g) n=14, hidratos de carbono (g) n=14, açúcares (g) n=14, fibra (g) n=14, proteína (g) n=14, sal (g) n=8, porção (g) n=4, energia/porção 
(kcal/g) n=4. Guloseimas, como rebuçados e gomas: energia (kcal) n=72, lípidos (g) n=72, lípidos saturados (g) n=72, hidratos de carbono (g) n=72, açúcares (g) n=72, fibra (g) n=0, 
proteína (g) n=63, sal (g) n=66, porção (g) n=69, energia/porção (kcal/g) n=69. Pastilhas sem açúcar: energia (kcal) n=114, lípidos (g) n=114, lípidos saturados (g) n=114, hidratos de 
carbono (g) n=114, açúcares (g) n=110, fibra (g) n=32, proteína (g) n=114, sal (g) n=114, porção (g) n=114, energia/porção (kcal/g) n=114. Chocolates > 50g: energia (kcal) n=4, 
lípidos (g) n=4, lípidos saturados (g) n=4, hidratos de carbono (g) n=4, açúcares (g) n=4, fibra (g) n=3, proteína (g) n=4, sal (g) n=4, porção (g) n=4, energia/porção (kcal/g) n=4. 
Chocolates < 50g: energia (kcal) n=240, lípidos (g) n=240, lípidos saturados (g) n=240, hidratos de carbono (g) n=240, açúcares (g) n=240, fibra (g) n=89, proteína (g) n=240, sal (g) 
n=240, porção (g) n=238, energia/porção (kcal/g) n=238. Snacks doces: energia (kcal) n=12, lípidos (g) n=12, lípidos saturados (g) n=12, hidratos de carbono (g) n=12, açúcares (g) 
n=12, fibra (g) n=10, proteína (g) n=12, sal (g) n=10, porção (g) n=10, energia/porção (kcal/g) n=10. Gelatina: energia (kcal) n=8, lípidos (g) n=8, lípidos saturados (g) n=8, hidratos de 
carbono (g) n=8, açúcares (g) n=8, fibra (g) n=8, proteína (g) n=8, sal (g) n=8, porção (g) n=8, energia/porção (kcal/g) n=8. Bolos: energia (kcal) n=644, lípidos (g) n=619, lípidos 
saturados (g) n=605, hidratos de carbono (g) n=641, açúcares (g) n=620, fibra (g) n=346, proteína (g) n=642, sal (g) n=603, porção (g) n=566, energia/porção (kcal/g) n=557. Bolachas 
com mais de 20g de açúcar e/ou lípidos por 100g: energia (kcal) n=859, lípidos (g) n=859, lípidos saturados (g) n=859, hidratos de carbono (g) n=859, açúcares (g) n=857, fibra (g) 
n=587, proteína (g) n=859, sal (g) n=729, porção (g) n=566, energia/porção (kcal/g) n=557. Outras bolachas: energia (kcal) n=148, lípidos (g) n=148, lípidos saturados (g) n=148, 
hidratos de carbono (g) n=148, açúcares (g) n=148, fibra (g) n=102, proteína (g) n=148, sal (g) n=148, porção (g) n=145, energia/porção (kcal/g) n=145. Snacks salgados: energia 
(kcal) n=129, lípidos (g) n=129, lípidos saturados (g) n=129, hidratos de carbono (g) n=129, açúcares (g) n=129, fibra (g) n=110, proteína (g) n=129, sal (g) n=129, porção (g) n=114, 
energia/porção (kcal/g) n=114. Salgadinhos, como rissóis, folhados, pastéis, bola de carne: energia (kcal) n=28, lípidos (g) n=27, lípidos saturados (g) n=28, hidratos de carbono (g) 
n=27, açúcares (g) n=27, fibra (g) n=5, proteína (g) n=28, sal (g) n=27, porção (g) n=20, energia/porção (kcal/g) n=20. Bebidas vegetais: energia (kcal) n=1, lípidos (g) n=1, lípidos 
saturados (g) n=1, hidratos de carbono (g) n=1, açúcares (g) n=1, fibra (g) n=1, proteína (g) n=1, sal (g) n=1, porção (ml) n=1, energia/porção (kcal/ml) n=1. Sumos de fruta 100%: 
energia (kcal) n=18, lípidos (g) n=18, lípidos saturados (g) n=18, hidratos de carbono (g) n=18, açúcares (g) n=18, fibra (g) n=0, proteína (g) n=18, sal (g) n=18, porção (ml) n=18, 
energia/porção (kcal/ml) n=18. Néctares de fruta: energia (kcal) n= 230, lípidos (g) n= 230, lípidos saturados (g) n= 230, hidratos de carbono (g) n= 230, açúcares (g) n= 230, fibra (g) 
n=110, proteína (g) n= 230, sal (g) n= 230, porção (ml) n= 230, energia/porção (kcal/ml) n= 230. Refrigerantes: energia (kcal) n=656, lípidos (g) n=656, lípidos saturados (g) n=656, 
hidratos de carbono (g) n=656, açúcares (g) n= 656, fibra (g) n=59, proteína (g) n=656, sal (g) n=656, porção (ml) n=659, energia/porção (kcal/ml) n=659. Sandes Simples: energia 
(kcal) n=58, lípidos (g) n=66, lípidos saturados (g) n=66, hidratos de carbono (g) n=66, açúcares (g) n=66, fibra (g) n=2, proteína (g) n=66, sal (g) n=53, porção (g) n=50, energia/porção 
(kcal/g) n=40. Lanches, lancheiras/merendas não-folhadas, pães de leite: energia (kcal) n=59, lípidos (g) n=59, lípidos saturados (g) n=59, hidratos de carbono (g) n=59, açúcares (g) 
n=59, fibra (g) n=7, proteína (g) n=57, sal (g) n=59, porção (g) n=42, energia/porção (kcal/g) n=42. Sandes com molhos: energia (kcal) n=53, lípidos (g) n=53, lípidos saturados (g) 
n=53, hidratos de carbono (g) n=53, açúcares (g) n=51, fibra (g) n=2, proteína (g) n=53, sal (g) n=51, porção (g) n=46, energia/porção (kcal/g) n=46. Produtos com charcutaria: energia 
(kcal) n=47, lípidos (g) n=43, lípidos saturados (g) n=44, hidratos de carbono (g) n=41, açúcares (g) n=44, fibra (g) n=1, proteína (g) n=43, sal (g) n=42, porção (g) n=39, energia/porção 
(kcal/g) n=39. Fast-food: energia (kcal) n=4, lípidos (g) n=4, lípidos saturados (g) n=4, hidratos de carbono (g) n=4, açúcares (g) n=4, fibra (g) n=0, proteína (g) n=4, sal (g) n=4, porção 
(g) n=7, energia/porção (kcal/g) n=7. Refeições embaladas: energia (kcal) n=2, lípidos (g) n=0, lípidos saturados (g) n=0, hidratos de carbono (g) n=0, açúcares (g) n=0, fibra (g) n=0, 
proteína (g) n=0, sal (g) n=0, porção (g) n=3, energia/porção (kcal/g) n=2. Saladas: energia (kcal) n=0, lípidos (g) n=0, lípidos saturados (g) n=0, hidratos de carbono (g) n=0, açúcares 
(g) n=0, fibra (g) n=0, proteína (g) n=0, sal (g) n=0, porção (g) n=0, energia/porção (kcal/g) n=0. 
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Tabela 5 - Valores médios da composição nutricional dos alimentos e bebidas classificados como “adequados” e não adequados”, com base nos critérios do Despacho nº 7516-A/2016. 
méd: média;  DP: desvio padrão; Kcal – quilocalorias, g – gramas; ml - mililitro 

PA n % 

E
n

e
rg

ia
 

(k
c

a
l)

 

L
íp

id
o

s
 

(g
) 

L
íp

id
o

s
 

s
a

tu
ra

d
o

s
 (

g
) 

H
id

ra
to

s
 

d
e

 

c
a

rb
o

n
o

 

(g
) 

A
ç
ú

c
a

re

s
 (

g
) 

F
ib

ra
 (

g
) 

P
ro

te
ín

a
 

(g
) 

S
a

l 
(g

) 

P
o

rç
ã

o
 

(g
 o

u
 m

l)
 

E
n

e
rg

ia
/

p
o

rç
ã

o
 

(K
c
a

l/
g

 

o
u

 m
l)

 

méd DP méd DP méd DP méd DP méd DP méd DP méd DP méd DP méd DP méd DP 

A
li

m
e

n
to

s
 

“ade-
quados” 

919 32,5 352,7 145,1 12,5 9,8 5,4 4,8 54,2 19,6 24,3 23,2 4,5 4,2 7,0 4,5 0,66 0,71 55,2 44,1 168,3 98,6 

“não 
adequa-
dos” 

1906 67,5 445,4 83,6 21,4 8,5 10,5 5,9 55,4 13,4 29,5 17,0 3,4 2,0 6,3 3,0 0,70 0,51 74,4 33,3 317,6 120,1 

Total 2825 100,0 415,2 115,9 18,4 9,9 8,9 6,0 55,0 15,7 27,8 19,4 3,8 2,8 6,5 3,6 0,68 0,59 67,9 38,4 268,0 133,4 

B
e
b

id
a

s
 

“ade-
quados” 

537 45,0 28,1 25,3 0,2 0,4 0,1 0,3 5,8 5,0 5,4 4,8 0,2 0,3 0,7 1,3 0,03 0,06 349,1 119,2 73,1 63,7 

“não 
adequa-
dos” 

656 55,0 29,6 13,1 0,1 0,2 0,0 0,1 7,3 3,3 7,3 3,3 0,0 0,0 0,1 0,2 0,03 0,03 326,6 60,7 94,4 41,2 

Total 1193 100,0 28,9 19,6 0,1 0,3 0,1 0,2 6,6 4,3 6,4 4,1 0,2 0,3 0,4 0,9 0,03 0,04 336,7 92,2 84,8 53,6 
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Tabela 4 - Preços médios dos grupos de PA. n: número de PA por grupo 

Grupos n 
Preço (€) 

n média DP 

1 Frutos oleaginosos 8 6 0,90 0,11 

2 Fruta 53 32 0,87 0,21 

3 Sopa 4 3 1,33 0,29 

4 Produtos lácteos 166 106 0,76 0,16 

5 
Barras de cereais e cereais de 
pequeno-almoço 99 63 0,77 0,16 

6 Tortitas de cereais simples 14 6 0,74 0,20 

7 Doces 2142 1209 0,82 0,20 

8 
Snacks salgados, aperitivos e 
batatas fritas de pacotes 131 72 0,92 0,14 

9 
Salgadinhos, como rissóis, folhados, 
pastéis, bola de carne e outros 36 28 0,91 0,15 

10 Bebidas vegetais 1 0   

11 Água e água com gás 194 111 0,56 0,12 

12 Sumos 100% 18 11 0,89 0,16 

13 Néctares 230 136 0,82 0,12 

14 
Refrigerantes com ou sem gás, 
bebidas energéticas e isotónicas 656 359 0,90 0,21 

15 Produtos de padaria 201 115 0,94 0,27 

16 Produtos com charcutaria 50 29 0,82 0,16 

17 
Fast-food, tipo cachorros, lasanha, 
pizza e hambúrgueres 7 7 1,43 0,93 

18 
Refeições embaladas (para aquecer 
no microondas) 4 4 2,33 0,35 

19 Saladas 5 3 1,80 0,00 

 

Tabela 5 - Preços médios dos subgrupos de PA. n: número de PA por subgrupo 

Subgrupos 
n 

Preço (€) 

n média DP 

1 Frutos oleaginosos 8 6 0,90 0,11 

2 Fruta em natureza 5 4 0,49 0,06 

3 Fruta desidratada 39 22 0,98 0,13 

4 Puré de fruta e polme 9 9 0,76 0,16 

5 Sopa 4 3 1,33 0,29 

6 Leite simples 1 0   

7 Leite com chocolate 93 52 0,69 0,13 

8 
Iogurtes magros/meios-gordos, sem 
adição de açúcar 

12 10 0,77 0,10 

9 Outros iogurtes 37 26 0,77 0,14 

10 Queijos 23 18 0,94 0,14 

11 
Barras de cereais e cereais de 
pequeno-almoço 

99 64 0,77 0,16 

12 Tortitas de cereais simples 14 6 0,74 0,20 

13 Guloseimas, como rebuçados e gomas 72 30 0,95 0,12 

14 Pastilhas sem açúcar 114 71 0,88 0,18 

15 Chocolates > 50g 4 4 1,37 0,48 

16 Chocolates <50g 242 131 0,84 0,11 

17 Snacks doces 12 10 1,17 0,34 

18 Gelatina 8 8 0,64 0,11 

19 
Bolos, pão de deus, croissants e 
outros produtos de pastelaria 

673 372 0,79 0,18 
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20 
Bolachas com mais de 20g de açúcar 
e/ou lípidos por 100g 

867 502 0,83 0,20 

21 Outras bolachas 149 81 0,67 0,25 

22 
Snacks salgados, aperitivos e batatas 
fritas de pacotes 

131 72 0,92 0,14 

23 
Salgadinhos, como rissóis, folhados, 
pastéis, bola de carne e outros 

36 28 0,91 0,15 

24 Bebidas vegetais 1 0   

25 Água e água com gás 194 111 0,56 0,12 

26 Sumos de fruta 100% 18 11 0,89 0,16 

27 Néctares de fruta 230 136 0,82 0,12 

28 
Refrigerantes com ou sem gás, 
bebidas energéticas e isotónicas 

656 359 0,90 0,21 

29 
Sandes simples (recheios, fiambre, 
queijo, atum, carne) 

76 46 0,95 0,25 

30 
Lanches, lancheiras/merendas não-
folhadas, pães de leite 

59 31 0,73 0,14 

31 
Sandes com molhos (ketchup, 
maionese ou mostarda) 

66 38 1,11 0,24 

32 Produtos com charcutaria 50 29 0,82 0,16 

33 
Fast-food, tipo cachorros, lasanha, 
pizza e hambúrgueres 

7 7 1,43 0,93 

34 
Refeições embaladas (para aquecer 
no microondas) 

4 4 2,33 0,35 

35 Saladas 5 3 1,80 0,00 
 

 

Tabela 6 - Comparação entre opções mais e menos saudáveis, válidas para um snack/sobremesa ou lanche 
ligeiro. n: número de preços encontrados por alimento; DP: desvio padrão 

Nota: Iogurtes “saudáveis” corresponde ao subgrupo “Iogurtes magros/meios-gordos, sem adição de açúcar”; o preço dos 
Chocolates corresponde à média dos preços dos subgrupos “Chocolates > 50g” e “Chocolates < 50g”; o preço das 
Bolachas corresponde à média dos preços dos subgrupos “Bolachas com mais de 20g de açúcar e/ou lípidos por 100g” e 
“Outras bolachas”. 

 

 Tabela 7 - Comparação entre opções mais e menos saudáveis, válidas para uma refeição rápida. n: número 
de preços encontrados por alimento; DP: desvio padrão 

 

 Snack/sobremesa  n Preços (€) DP 

“
m

a
is

 

s
a
u

d
á
v

e
l”

 

Fruta em natureza 4 0,49 0,06 
Iogurtes “saudáveis” 10 0,77 0,10 
Frutos oleaginosos 6 0,90 0,11 
Queijo  18 0,94 0,14 

“
m

e
n

o
s

 

s
a
u

d
á
v
e
l”

 Bolos 374 0,79 0,18 
Chocolates 136 1,11 0,30 
Bolachas 577 0,75 0,23 
Guloseimas 30 0,95 0,16 
Snacks Salgados 72 0,92 0,14 
Salgadinhos 28 0,91 0,15 

 Refeição rápida n Preços (€) DP 
“mais saudável” Sandes “saudável” 46 0,95 0,25 

“menos saudável” 
Sandes com molhos 37 1,11 0,24 
Fast Food 7 1,43 0,93 
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Nota: Sandes “saudável” corresponde ao subgrupo “Sandes simples”. 

 

 Tabela 8 - Comparação entre opções de bebidas mais e menos saudáveis. n: número de preços encontrados 
por PA; DP: desvio padrão 

Nota: Iogurtes “saudáveis” corresponde ao subgrupo “Iogurtes magros/meios-gordos, sem adição de açúcar”. 

 

Tabela 9 - Comparação entre simulações de duas opções, mais e menos saudáveis, para lanche/refeição 
ligeira. 

Lanche “mais saudável” 

iogurte  0,77 € 

sandes 
“saudável” 

0,95 € 

  1,72 € 
 

Lanche “menos saudável” 

refrigerante 0,90 € 

sandes com 
molhos 

1,11 € 

         2,01 €  
 

Nota: Sandes “saudável” corresponde ao subgrupo “Sandes simples”. 

 

 

 Bebidas n Preços (€) DP 

“mais saudável” 
Água e água com gás 111 0,56 0,12 
Iogurtes “saudáveis” 10 0,77 0,10 

“menos saudável” Refrigerantes 362 0,90 0,21 


