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Resumo 

O Grupo Portugália Restauração (GPR) existe desde 1910. Em 1925 abriu o 

seu primeiro restaurante – Cervejaria Portugália - e actualmente possui 39 

unidades de restauração. Desde a abertura da sua primeira unidade, o grupo 

investiu na compra e na criação de outros conceitos de restauração distintos do 

original - a Cervejaria Portugália (CP), como forma de se adaptar à evolução do 

sector alimentar. 

Esta dissertação tem por objectivo descrever o percurso de uma empresa de 

restauração nacional – o GPR – e a forma como esta evoluiu e se adaptou 

perante alguns desafios que foram surgindo a nível económico, social e 

institucional. 

Os padrões de consumo, e todos os factores que os influenciam, têm um 

papel preponderante no sucesso dos negócios na área da restauração. As 

empresas do sector alimentar estão em constante evolução e adaptação às 

necessidades do consumidor que, por sua vez, variam de acordo com as 

tendências económicas, as alterações dos padrões de consumo e a confiança na 

segurança e qualidade dos produtos alimentares. Tal como outras empresas, o 

GPR depende directamente do consumidor e, portanto, dos factores que 

influenciam o seu consumo.  

O GPR demonstrou grande capacidade para responder aos desafios 

económicos, nomeadamente fases menos favoráveis da economia, de superar a 

crise da EEB, de se adaptar às exigências legais, e de iniciar actividades na 

promoção da alimentação saudável. 

Palavras-chave: Grupo Portugália Restauração; Restauração; Higiene e 

Segurança Alimentar; EEB; Nutrição. 
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Abstract 

The Portugália Restauração Group (PRG) exists since 1910. In 1925, it’s first 

restaurant opened, Cervejaria Portugália, and today it has 39 restaurants. Since 

it’s first restaurant opened, the group invested on buying and creating other 

restaurant concepts, different from the original – the Cervejaria Portugália (CP), as 

a way to adapt to the evolution of the foodservice sector. 

This dissertation will describe the story of a national enterprise of 

foodservice, the PRG, and how it evolved and adapted to the challenges that 

appeared on economic, social and institutional levels. 

The consumption patterns, and all the factors that influence them, have a 

preponderant role in the success of the businesses in foodservice sector. The 

enterprises of the foodservice sector are in constant evolution and adaptation to 

the consumers’ necessities, which change according to economic trends, 

consumption patterns and consumers’ trust on food safety of the food products. As 

other enterprises, the PRG depends directly on consumers’ and on the factors that 

influence their consumption. 

The PRG demonstrated great capacity to answer to the economic 

challenges, as the less favorable phases of economy, to the BSE crises, to adapt 

to legislative requirements, and to start promoting the practice of a healthy diet. 

Key-words: Portugália Restauração Group; Foodservice; Food safety; BSE; 

Nutrition. 
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I. Introdução 

 

O Grupo Portugália Restauração (GPR) nasceu em 1910 como uma fábrica 

de cerveja – a fábrica de cerveja Germânia. Aquando da Primeira Guerra Mundial, 

devido aos movimentos anti-germânicos, o nome da fábrica de cerveja foi 

substituído, passando a denominar-se Portugália, tendo os anos que se seguiram 

sido de crescimento do negócio e aumento da popularidade da marca Portugália 

sob a forma da sua cerveja (1).  

No dia 10 de Junho de 1925 foi inaugurada a primeira Cervejaria Portugália, 

situada no mesmo espaço que a fábrica de cerveja. Esta cervejaria destinava-se a 

albergar os clientes que vinham comprar cerveja enquanto esperavam pelo 

enchimento dos seus barris (2).  

Seguindo as necessidades e anseios dos seus clientes começaram a surgir 

alguns petiscos que se destinavam a acompanhar a cerveja. Foi a génese do Bife 

à Portugália, o ex-líbris da casa (1). 

Em 1974, aquando da Revolução do 25 de Abril, a empresa, tal como muitas 

outras empresas que foram nacionalizadas, passou por períodos conturbados (2).  

Só em 1977 é que as famílias de gestores da Portugália voltam à 

administração da empresa. Foi o início da especialização da Cervejaria Portugália 

como marca de restauração e a preparação de um novo ciclo – a expansão, que 

se iniciaria em 1997 mantendo-se até aos dias de hoje (2). 

Actualmente, o GPR é constituído por vários conceitos que se dividem em 

dois tipos de negócio dentro da empresa:  

 O full-service ou restauração tradicional que engloba os restaurantes 

que oferecem um serviço completo de refeições com serviço de mesa (3). Neste 
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negócio agrupam-se as cervejarias tradicionais, ou seja, os conceitos Cervejaria 

Portugália (CP) com 16 restaurantes, a La Brasserie de L’ Entrecôte (BE) com 4 

restaurantes, a Cervejaria Ribadouro (CR) com 1 restaurante e as Cervejarias da 

Trindade (CT) com 2 restaurantes. 

 O quick-service ou restauração de serviço rápido. Por Restauração 

de serviço rápido entende-se “um sistema de alimentação organizada, que se 

caracteriza pelo recurso a técnicas sistematizadas de preparação, confecção, 

embalagem e entrega ao consumidor, de alimentos e refeições, para consumo no 

local ou em local de opção do cliente, que garantem um serviço rápido, a 

consistência do produto e do serviço e a qualidade e segurança alimentar"(4). Os 

conceitos quick-service do GPR englobam conceitos que oferecem um serviço 

rápido, a um preço acessível com localização estratégica em centros comerciais. 

Nesta categoria agrupam-se os conceitos il mercato di pasta (IMP) com 8 

restaurantes e O Balcão Portugália (BP) com igual número de unidades (2).  

Contabilizando as duas áreas de negócio – full-service e quick-service, o 

GPR conta no total com 39 restaurantes que, no ano de 2008, ultrapassaram os 

40 milhões de euros de facturação (5). 

Tal como outras empresas do sector e não só, o GPR procurou adaptar-se à 

evolução das condições socioeconómicas e dos padrões de consumo e desejos 

do consumidor. 

A realidade socioeconómica de hoje não é a mesma de há dez anos atrás e 

muitos desafios foram sendo colocados ao sector alimentar (6, 7). Hoje em dia a 

economia é menos favorável, as preocupações dos consumidores com assuntos 

como a saúde, a prática de exercício físico e a adopção de uma alimentação 
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saudável têm crescido rapidamente e a legislação, que regula o sector alimentar 

(a indústria alimentar, o retalho, a distribuição, entre outros), é mais exigente (8-10). 

A conjuntura económica e social afecta toda a população, alterando os 

padrões comportamentais e de consumo de forma complexa e profunda (11). Os 

consumidores preocupam-se com o seu estilo de vida e com as consequências 

das suas escolhas alimentares para a sua saúde (12). Assim, a procura de 

alimentos saudáveis, refeições equilibradas e informação relativamente à 

composição nutricional dos alimentos aumenta de dia para dia. Conceitos como 

calorias, hidratos de carbono, proteínas, gorduras, tipos de gorduras, colesterol e 

fibras já não são desconhecidos para uma grande parte da população (8). O 

desenvolvimento de novos produtos e a oferta de alimentos considerados mais 

saudáveis, confere um valor acrescentado aos serviços prestados pelas 

empresas de restauração (8, 13). 

Os consumidores também se preocupam, cada vez mais, com a segurança 

dos alimentos que consomem, tendo este assunto adquirido nas últimas décadas 

um maior poder junto da comunicação social e da opinião pública (14).  

Todos os aspectos acima referidos – a evolução socioeconómica, os novos 

padrões de consumo e as questões de segurança alimentar – representam 

desafios mas também, nalguns casos, oportunidades para as empresas se 

distinguirem dos seus concorrentes. 

 

O presente trabalho tem como objectivo descrever o percurso de uma 

empresa de restauração nacional – o Grupo Portugália Restauração - ao longo da 

sua existência, e a forma como evoluiu ao longo dos anos perante alguns 
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desafios que foram surgindo a nível económico, social, institucional, mais 

precisamente no âmbito da higiene e segurança alimentar. 

 

II. Desenvolvimento 

 O crescimento, a actividade e o percurso de uma empresa é influenciado 

pelo meio envolvente. As variáveis económicas, institucionais, sociais, culturais e 

tecnológicas caracterizam o ambiente no qual a empresa existe e condicionam o 

seu desenvolvimento (15, 16). No presente trabalho, como já foi referido, serão 

abordadas as envolventes económica, social e institucional que influenciaram o 

percurso do Grupo Portugália Restauração (GPR). 

 

A. Envolvente económica, social e o crescimento do GPR. 

A economia no passado – os anos 90. 

Os indicadores económicos influenciam fortemente a actividade empresarial, 

sendo, por isso, importante avaliar toda a envolvente económica passada e 

actual, para inferir a tendência futura. O Produto Interno Bruto (PIB) e o Produto 

Interno Bruto per capita (PIB/capita), os preços, a taxa de desemprego e a 

produtividade são, entre outros, bons indicadores do ambiente económico (16). 

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), a economia portuguesa, 

em meados da década de 90, encontrava-se numa fase positiva e de claro 

crescimento. Este momento favorável da economia permitiu um forte crescimento 

do emprego entre 1998 e 2001 - em 2001 estavam empregados mais 4,8% de 

indivíduos do que no ano 2000 e mais 1,4% do que em 1998. A remuneração 

mensal média de base (Portugal Continental) também aumentou de €494,31 em 
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1995 para €613,66 em 2000, sendo que este aumento ocorreu devido a um 

aumento no custo do trabalho e não por um aumento de produtividade. O salário 

mínimo nacional também aumentou, desde o início da década, de 

aproximadamente €200 em 1991, para €334,20 em 2001 (17). 

As condições de expansão económica permitiram um aumento real e 

progressivo dos salários que, associado à diminuição do desemprego, contribuiu 

para um aumento do rendimento disponível dos particulares e uma melhoria nas 

condições de vida das famílias. O PIB, em 2001, era estimado em quase 123 

milhões de euros, quase 3 vezes superior ao de 1990, mas foi especialmente em 

1996, que o PIB volta a crescer acima dos 2% (18). Para este aumento do PIB 

contribuíram várias obras públicas de grande envergadura, como por exemplo a 

Expo-98 (18). 

Assim como o PIB cresceu, o rendimento disponível bruto (RDB) das 

famílias também aumentou, passando de 36 596 milhões de euros em 1990, para 

71 271 milhões de euros, sendo que, per capita, registou um aumento de 46% 

entre 1992 e 1999. Apesar do aumento do RDB, a capacidade de poupança das 

famílias diminuiu ao longo da década, reflectindo uma tendência oposta à do 

consumo. Entre 1990 e 1999, o consumo das famílias é cada vez maior, sendo 

este calculado em percentagem do RDB. Em 1991, as famílias portuguesas 

poupavam 18% do seu RDB passando para pouco mais de 8% em 1999, sendo o 

ano de 1995 a única excepção a esta tendência, já que se verifica um ligeiro 

aumento para 13%. Relativamente à capacidade dos agregados familiares 

fazerem face às despesas e encargos, a tendência neste período é para um 

aumento (17). O número de famílias que afirmavam fazer face às despesas e 

encargos “com grande dificuldade” diminui de 17% em 1995, para 13% em 2001 
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(19). Outro indicador que é importante considerar é o nível de preços que influencia 

fortemente o consumo das famílias. Em Portugal, o início da década de 90 foi 

marcado por uma forte diminuição do Índice de Preços no Consumidor (IPC) e por 

um processo de deflação que durou até 1997. A nível europeu esta tendência 

manteve-se até 1999, e o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) 

manteve-se em queda até esse ano (17, 19). Quanto à pobreza, entre 1997 e 1998 

registou-se uma diminuição na ordem dos 4%. 

Os indicadores macroeconómicos supracitados indicam que o crescimento 

do rendimento disponível das famílias portuguesas permitiu uma expansão 

progressiva do consumo privado e uma melhoria das condições de vida das 

famílias. 

 

O percurso do Grupo Portugália Restauração. 

O Grupo Portugália Restauração (GPR) encontrou no mercado, no final da 

década de 90, um ambiente económico favorável ao seu crescimento. O grupo 

detinha apenas um restaurante, a Cervejaria Portugália (CP), situada na Avenida 

Almirante Reis, em Lisboa, que abriu em 1925. Foi em 1997 que o grupo decidiu 

apostar na expansão abrindo uma nova unidade, a CP situada no Centro 

Comercial Colombo, na altura considerado o maior centro comercial da Península 

Ibérica (20). Em 1998 foram inaugurados mais três restaurantes, a CP Rio, no Cais 

do Sodré, a CP situada no NorteShopping – iniciando expansão também fora de 

Lisboa - e a La Brasserie de L’ Entrecôte (BE), localizada no Chiado. Nos anos 

que se seguiram, foram sendo abertas mais unidades, como apresentado no 

gráfico 1.  
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Desde 1925 até 2008, foram abertos 42 restaurantes divididos pelas marcas 

CP, BE, Cervejaria Ribadouro (CR), il mercato di pasta (IMP) e O Balcão 

Portugália (BP) e Cervejarias da Trindade (CT). Neste período, e tendo em conta 

que, actualmente o GPR conta com 39 restaurantes, foram encerradas 3 

unidades.  

O momento económico pelo qual o país passava e que potenciou a 

expansão do GPR não foi só favorável a esta empresa, mas sim a todo o sector 

de uma forma geral. De facto, entre 1998 e 1999, o número de restaurantes e o 

seu volume de negócios aumentou (21). Outras grandes empresas do sector 

também acompanharam a tendência, como por exemplo o Grupo Ibersol que, 

desde 1995 até, pelo menos, 2004, se encontrava em plena expansão (22). 

 

Os factores sociais. 

Para além da economia, outros factores desempenharam papéis relevantes 

no crescimento e evolução do sector da restauração. Os factores relacionados 

com a demografia, as alterações dos estilos de vida, hábitos alimentares e os 

valores sociais conduziram a novos padrões de consumo (16).  

Gráfico 1: Número de Restaurantes do GPR desde 1925 até 2008 (adaptado de 
documentos internos do GPR). 
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Nos anos 90, a expansão dos centros comerciais caracteriza-se por um 

aumento do tamanho médio das unidades em termos de superfície e por um 

aumento do interesse, dos grandes grupos empresariais e económicos da 

distribuição e do imobiliário, por estas superfícies (18, 23). O crescimento do número 

de centros comerciais e do sector alimentar também foi potenciado por uma 

alteração significativa dos estilos de vida. O consumidor passa a ser tão ou mais 

influenciado pela variedade das escolhas alimentares ao seu dispor, como pela 

qualidade do serviço, valorizando também a acessibilidade (24), os preços e a 

organização do espaço e atendimento (18). A forma de consumo alimentar também 

sofreu alterações: aumentou o número de refeições feitas fora do lar e a aquisição 

de alimentos “(pré)-preparados” (25, 26). A explicação para estas alterações é 

extremamente complexa e não se limita a apenas uma condição. Os factores 

tecnológicos, como a utilização de microondas pela maioria das populações, o 

aumento do trabalho feminino que se relaciona directamente com uma diminuição 

do trabalho doméstico, o aumento da mobilidade casa-trabalho e 

consequentemente mais tempo gasto em deslocações são uma explicação para 

estas alterações. A forma de preparação das refeições em casa também sofreu 

transformações, assim como aumentou o número de refeições feitas fora de casa 

ou compradas já preparadas (27, 28). 

 

A economia no presente e a aposta no quick-service. 

A partir de 2000/2001 o ritmo de crescimento económico abrandou. Os 

indicadores económicos demonstram exactamente isso: a taxa de emprego 

regista um decréscimo progressivo desde 2001 e a taxa de desemprego tem o 
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comportamento oposto, já que desde esse ano aumentou até chegar, em 2007 

aos 8,1% (29-31). Quanto ao salário mínimo nacional aumentou ao longo destes 

anos, mas com um ritmo de crescimento menor, do que o verificado no final da 

década de 90, até 2007, quando começou a recuperar (30). O PIB e o PIB/capita 

também reflectem este quadro menos positivo da economia, uma vez que as 

taxas de variação de ambos, face ao ano anterior, encontravam-se sempre abaixo 

dos 2% desde 2001 até 2007 (19, 32). 

Este abrandamento da economia veio reflectir-se no poder de compra dos 

consumidores. Apesar do abrandamento económico, entre 2007 e 2008 registou-

se um aumento do número de clientes nos restaurantes portugueses. Estes dados 

são respeitantes predominantemente a clientes locais (residentes na zona e 

pessoas deslocadas para fins do exercício da actividade profissional), e entre 

2006 e 2009 um aumento dos preços da alimentação consumida fora de casa (33).  

Tendo em conta a diminuição do poder de compra, o aumento dos preços e 

as alterações dos estilos de vida dos consumidores com o aumento do número de 

refeições fora de casa, o GPR decidiu, em 2005, apostar na área de negócio do 

quick-service. Como já foi referido, o quick-service é um serviço de restauração 

rápido. Este tipo de serviço tem como público-alvo os consumidores que 

pretendem fazer uma refeição rápida, a um preço mais acessível. O primeiro 

passo foi a compra do conceito A Padaria. A compra deste conceito – 

especializado em sanduíches - foi fundamental para a entrada no negócio do 

quick-service. Com esta aquisição, o grupo pretendeu adquirir o know-how já 

existente na marca e, ao mesmo tempo, estar presente nalguns centros 

comerciais importantes, onde já existiam as unidades A Padaria. A fase seguinte, 

e porque o mercado das sanduíches no ano de 2005 começava a atingir a sua 
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maturidade, a empresa decidiu reestruturar os espaços ocupados pela marca A 

Padaria por novos conceitos de restauração de serviço rápido. Foram assim 

criados os conceitos il mercato di pasta (IMP) e o Balcão Portugália (BP). Os 

primeiros restaurantes inaugurados foram o IMP e o BP do Fórum Montijo em 

2005, os IMP nos Centros Comerciais Colombo, Cascaishopping e Norteshopping 

no mesmo ano e, em 2006, o BP do Centro de Lazer do Campo Pequeno.  

 

 

 

 

 

 

Como se pode verificar no gráfico 2, foi a partir de 2005 que os restaurantes 

quick-service do grupo começaram a abrir. Actualmente, estes 2 conceitos 

possuem 16 restaurantes sendo que 8 abriram entre 2005 e 2006 e os restantes 8 

entre 2007 e 2008. 

Em 2007, o grupo adquiriu uma nova marca de cervejaria, a Cervejaria da 

Trindade (CT) que, à semelhança da Cervejaria Ribadouro (CR), não foi criada 

pela empresa. 

Actualmente, todo o sector está a ser afectado, e não apenas o GPR. O 

Grupo Jerónimo Martins, SGPS, S.A., admite que o ano de 2008, foi um ano 

“dominado por um agravamento do ambiente macro-económico e pela volatilidade 

dos mercados financeiros internacionais” (34). O Grupo Ibersol, SGPS, S.A., refere 

que “o mercado de consumo recessivo não deixará de afectar o sector da 

Gráfico 2: Número de unidades inauguradas de acordo com o ano de abertura e marca. Estes 

dados foram cedidos pelo Departamento de Projectos e Manutenção. 
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restauração” e que irá “continuar a apoiar a estratégia de crescimento” das suas 

participadas (35). 

 

 

 

B. Envolvente Institucional 

A envolvente institucional engloba tudo o que diz respeito a referenciais 

normativos e à legislação (nacional e comunitária). As alterações legais 

influenciam o percurso de uma empresa, qualquer que seja o sector em que esta 

trabalha. As empresas devem estar constantemente em alerta para as alterações 

legislativas que regulam a actividade e até, por vezes, procurar ir mais além do 

que é solicitado em legislação, de modo a acrescentar valor à empresa 

relativamente aos seus concorrentes. Neste âmbito da envolvente institucional, 

serão abordadas as alterações legislativas relativas à higiene e segurança 

alimentar (HSA) decorrentes de episódios de insegurança alimentar e perigos de 

saúde pública que afectaram o mundo, e consequentemente o nosso país, o 

sector alimentar e o GPR (15, 16). 

 

A Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB) 

Ao longo dos anos, o sector alimentar foi sendo afectado pelas várias crises 

relacionadas com a segurança alimentar dos produtos. A crise que mais impacto 

teve foi a Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB). 

A EEB é uma doença neurodegenerativa transmissível que afecta, de forma 

fatal, o gado bovino. Apesar de ter um período de incubação extremamente longo 

(4 a 5 anos), a partir do momento em que se manifesta, torna-se fatal em 
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semanas (36, 37). Esta doença, que afecta o gado bovino, é vulgarmente conhecida 

como “doença das vacas loucas” (36, 38). 

A EEB pertence ao grupo das Encefalopatias Espongiformes Transmissíveis 

(EET). As EET’s humanas já são estudadas desde o início do século XX, e foi em 

1924, que se deu a denominação de Doença de Creutzfeldt-Jacob (CJD – 

Creutzfeldt-Jacob Disease). A investigação destas doenças foi continuada por 

vários patologistas ao longo do século passado e foi em 1997, que a doença 

provocada pela EEB foi designada de nova variante da CJD (vCJD). O primeiro 

caso de vCJD reportado foi em Março de 1996, no Reino Unido (36, 38). 

A vCJD distingue-se da sua forma clássica nos seguintes pontos: 

 Afecta pessoas mais jovens – abaixo dos 30 anos; 

 Apresenta sintomas iniciais psiquiátricos ou sensoriais intensos e 

alterações neurológicas tardias (aproximadamente 6 meses a 2 anos, após a 

manifestação dos sintomas psiquiátricos); 

 As alterações neurológicas são a ataxia (perda da capacidade de 

coordenação dos movimentos), a demência e a mioclonia tardia (movimentos 

descontrolados); 

 A doença prolonga-se de 6 meses a 1 ano, até ao óbito do doente; 

 Associa-se com a exposição, via consumo de produtos alimentares 

contaminados com a EEB (37, 39-41). 

Em Portugal, apenas em 1996, quando a EEB já afectava um elevado 

número de animais e havia uma forte possibilidade de transmissão ao homem, se 

definiu um plano de erradicação. Este plano garantia a remoção de todos os 

tecidos dos bovinos abatidos para consumo, que poderiam constituir risco de 
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transmissão da EEB, sendo assim excluídos da cadeia alimentar. Desde esse 

ano, começou a existir um controlo rigoroso praticado em todos os matadouros e 

estabelecimentos de preparação de carnes de bovino, que assegura o 

cumprimento destas medidas (36, 42). 

 

 

A “crise das vacas loucas”, o sector alimentar. 

A “crise das vacas loucas” afectou todo o sector alimentar de forma 

significativa. Em 1996, como já foi referido, o aumento do número de casos de 

EEB em Portugal fez com que as preocupações do consumidor relativas ao 

consumo de carne bovina aumentassem e, por consequência, o seu consumo 

diminuísse. Segundo o INE, desde 1980, o consumo de carne bovina teve uma 

evolução sinuosa. A partir de 1994, houve uma diminuição da produção da carne 

bovina. Foi apenas em 2002, que a produção de carne bovina começou a 

recuperar da crise (43). 

Ainda segundo dados do INE, o valor de vendas do grupo de abate de 

animais, preparação e conservação de carne e de produtos à base de carne, 

apresentou um decréscimo em 1995 e, após um ligeira recuperação em 1996, 

houve um decréscimo contínuo até 1999, sendo que a principal causa para estes 

valores foi a crise da EEB (44). 

 

As estratégias de resposta à crise da EEB. 
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Sendo o Bife de Vaca o produto core1 da Cervejaria Portugália (CP), a “crise 

das vacas loucas” constituiu um importante e estratégico desafio para o GPR. 

Para responder a esta crise, a CP desenvolveu um conjunto de acções 

imediatas para que as suas vendas não caíssem de uma forma vertiginosa.  

Tratando-se do produto de venda principal, a prioridade foi obter uma 

matéria-prima de confiança e sem suspeita de estar afectada. Assim, a solução 

para garantir a segurança da carne bovina servida na CP, passou pela alteração 

de fornecedores.  

Até então, a carne bovina era fornecida por empresas nacionais situadas no 

continente (Portugal Continental), e que na altura se encontravam no mapa das 

zonas potencialmente afectadas (36). Como nos Açores não existiam registos de 

EEB (36), a área de Compras da empresa, considerou o fornecimento de carne por 

fornecedores açorianos. Após avaliação às instalações e condições de 

fornecimento de vários fornecedores açorianos, verificou-se que estavam 

reunidas as condições para que o abastecimento passasse a ser feito por uma 

empresa dos Açores. 

Para que o consumidor mantivesse a confiança na carne da Cervejaria 

Portugália, foi contratada, pela primeira vez, uma agência de publicidade para 

trabalhar tudo o que seria executado em termos de comunicação ao público (5). 

Foram feitas duas campanhas publicitárias para comunicar as alterações relativas 

ao fornecimento da carne2. De facto, o marketing teve aqui um papel fundamental 

                                            

1 Core: estrangeirismo. Significa essencial, fundamental. Entende-se por produto core, o prato de 
venda principal (45)  
2 Vide anexo 1. 
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– utilizou a “crise das vacas loucas” para distinguir, de uma forma positiva, a 

carne e a imagem da CP (5). 

Em consequência da “crise das vacas loucas”, o grupo passou a ser mais 

exigente com os fornecedores de carne. Houve uma alteração nos procedimentos 

que envolvem a contratação de fornecedores de carne – passaram a ser feitas 

exigências ao nível daquilo que viria a ser, mais tarde, considerado a 

rastreabilidade da carne (a carne tinha de estar acompanhada por um rótulo, que 

dá a conhecer o local, as condições de vida e o tipo de alimentação do animal que 

deu origem à carne) e selecção por aqueles que já tinham ou estavam em 

processo de implementação de sistemas de segurança alimentar (5). 

Para além da alteração dos fornecedores de carne, foram tomadas ainda 

medidas ao nível da promoção do consumo de marisco3. Estas medidas visavam 

um aumento de consumo de marisco, para compensar a quebra de vendas nos 

pratos de bife e oferecer opções aos clientes que não queriam consumir carne de 

vaca. Foram também criados novos pratos, cuja base era o marisco e foi assim 

que nasceram as Especialidades Açorda de Gambas à Portugália e Arroz de 

Gambas Al Ajillo4, que ainda hoje figuram na ementa das CP. A criação destas 

especialidades de marisco foi também acompanhada por campanhas 

promocionais – as semanas do marisco – que consistiam na opção de um tipo de 

marisco, diferente a cada semana, a um preço mais baixo e com oferta de uma 

imperial5 (5). 

                                            

3 Vide anexo 2 
4 Vide anexo 3. 
5 Por imperial entende-se um copo de cerveja. 
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E de facto, os resultados do consumo de marisco relativos à CP Almirante 

Reis (única unidade de restauração da empresa em funcionamento em 1996) 

assim o comprovam – em 1996, o consumo de marisco aumentou (gráfico 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptação ao novo quadro legislativo em matéria de higiene e 

segurança alimentar. 

A legislação em Higiene e Segurança Alimentar (HSA) tornou-se cada vez 

mais exigente, fruto das várias crises que afectaram o sector alimentar, como a 

crise as dioxinas, dos nitrofuranos e a já referida EEB (46, 47). Estas crises 

afectaram a confiança dos consumidores no controlo da segurança e qualidade 

alimentar no sector da restauração (48, 49). 

As medidas para garantir a segurança alimentar das ofertas de venda não se 

ficaram só pela alteração de fornecedores e promoção de produtos alimentares. O 

GPR procurou sempre ser pioneiro no que diz respeito à implementação das boas 

práticas de higiene e fabrico, no âmbito da segurança alimentar. O GPR criou o 

Departamento da Qualidade (DQ) em 1999. Nesta altura, a empresa possuía 

apenas 9 unidades de restauração (8 CP e 1 BE). A criação deste departamento 

Gráfico 3: Consumo de marisco entre 1993-1996. Os dados apresentados referem-se aos meses 

entre Janeiro e Agosto pois não existem dados referentes aos restantes meses, nem aos anos 

antes de 1993 e posteriores a 1996. Estes dados foram cedidos pelo Departamento de Compras do 

GPR. 
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tinha como objectivo principal assegurar que as unidades de restauração 

cumpriam todos os procedimentos relativos à higiene das instalações, 

equipamentos e utensílios (5). 

Em 1999, a legislação em vigor era o Decreto de Lei nº 67/98 de 18 de 

Março (alterado pelo Decreto de Lei 425/99), que estabelecia as normas gerais de 

higiene a que devem estar sujeitos os géneros alimentícios, bem como as 

modalidades de verificação do cumprimento dessas normas (50). 

O artigo n.º3 (autocontrolo) do referido Decreto de Lei, determinava que as 

empresas devem identificar todos os potenciais riscos alimentares aplicáveis a 

cada fase das suas actividades, determinar os pontos críticos para a segurança 

dos alimentos, definir e aplicar medidas de controlo e rever periodicamente a 

análise de riscos alimentares, de pontos críticos de controlo e dos processos de 

controlo. O artigo n.º 4 (Códigos de boas práticas de higiene) indicava que as 

autoridades competentes devem promover e apoiar a elaboração de códigos de 

boas práticas, baseados nos princípios do Codex Alimentarius. Em anexo ao 

Decreto de Lei nº 67/98 de 18 de Março, são enunciadas as regras relativas às 

Instalações Alimentares, aos Meios de Transporte, aos Equipamentos, aos 

Resíduos e Abastecimento de Água, ao Pessoal e aos Géneros Alimentícios (50). 

O DQ começou a centrar todos os seus esforços no cumprimento do Decreto 

de Lei 67/98 de 18 de Março. 

Entre 2000/2001, a empresa encontrava-se em clara expansão – em 2001, o 

grupo, já contava com 12 CP’s, 2 BE’s e tinha acabado de comprar a CR e, cada 

vez mais, aumentavam as preocupações relacionadas com o controlo da HSA. 

Assim, foi durante este ano que começaram a ser feitas as primeiras auditorias de 

HSA, aos restaurantes por empresas externas que procediam à recolha de 
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produtos para análise microbiológica, efectuavam a recolha de material para 

análise às mãos dos manipuladores de alimentos e também aos utensílios e 

equipamentos. O DQ criou uma check-list, para auxiliar a realização das 

auditorias, que ao longo dos anos foi sofrendo alterações no sentido de a 

actualizar face à legislação (5). 

Outro passo importante, em 2000, foi o início da formação em HSA aos 

colaboradores. O grupo criou a Associação de Formação Portugália, que na altura 

era certificada pelo Inofor (Instituto Para Inovação na Formação). Ainda em 2001, 

o grupo começou por considerar a certificação em HACCP (Hazard Analysis and 

Critical Control Point), segundo os princípios do Codex Alimentarius, no entanto 

este projecto só se realizou em 2004, como mais à frente será mencionado. 

Durante os anos que se seguiram, o grupo desenvolveu uma série de medidas 

para tornar possível a certificação (5). 

Em 2002, foi adoptado o Regulamento (Comunidade Europeia) n.º 178/2002 

de 28 de Janeiro. Este documento constitui o fundamento para a nova legislação 

neste domínio. Este Regulamento determina os princípios e normas gerais da 

legislação alimentar, cria a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos 

e estabelece procedimentos em matéria de segurança dos géneros alimentícios 

(Princípios e Requisitos Gerais da Legislação Alimentar, Princípio da 

Transparência e Sistemas de Alerta Rápido, Gestão de Crises e Situações de 

Emergência) (51). Assim, em 2002, a empresa acompanhou o aumento da 

exigência ao nível legislativo. A empresa inicia o processo de implementação das 

boas práticas de higiene e fabrico. Para auxiliar o DQ, foi contratada uma 

empresa externa no sentido de fornecer consultadoria na área. Nesse ano, o DQ 
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implementou, finalmente, em todos os estabelecimentos alguns procedimentos de 

boas práticas, como por exemplo: 

 O sistema de cores de tábuas e facas específicas para os vários 

grupos de alimentos: peixe/marisco (azul), hortofrutícolas (verde), carne 

(vermelha), produtos confeccionados (amarela) e pão (branca); 

 Início do controlo e registo das temperaturas de confecção dos 

produtos de risco (bife de porco e hambúrguer), obrigatoriamente acima dos 75ºC, 

e de manutenção, acima dos 65ºC; 

 Implementação do registo de controlo de temperaturas das câmaras 

de refrigeração e conservação de congelados; 

 Implementação do procedimento relativo à desinfecção de hortícolas 

e correspondente registo; 

 Implementação dos registos que asseguram a rastreabilidade da 

carne bovina, À semelhança desta o mesmo procedimento para os ovos, a partir 

do momento em que estes produtos alimentares entram nas unidades de 

restauração. 

Estes procedimentos tinham o objectivo de controlar alguns dos pontos 

críticos na preparação e confecção dos alimentos (5). 

Em 2003, foi ainda implementado o sistema de identificação dos produtos 

através de etiquetas, onde se registava o nome do produto, a data de 

abertura/preparação/descongelação, o lote e a validade6. Para determinar a 

validade secundária dos produtos, isto é, após a abertura da embalagem ou 

preparação do produto alimentar, começaram a ser recolhidas amostras para 

                                            

6 A validade indicada nas etiquetas pode ser primária ou secundária. A primária é aquela que é 
atribuída pelo fornecedor, a secundária é a atribuída pelo DQ, com base em análises 
microbiológicas. 
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análises microbiológicas para determinar a data limite de utilização. Desta forma, 

foi criado o mapa de validades secundárias que contemplava uma série de 

produtos alimentares e que se encontrava afixado na unidade (5). 

Ainda em 2003, o grupo decide avançar para a certificação em HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Points), segundo os princípios do Codex 

Alimentarius, na unidade CP do Cais do Sodré, pois considerou que seria uma 

mais-valia para a empresa (5). 

A unidade de restauração escolhida para a certificação em HACCP, segundo 

os princípios do Codex Alimentarius, foi a CP do Cais do Sodré. Esta unidade 

havia sido adquirida em 1998, sendo em 2003 alvo de várias alterações ao nível 

das instalações/lay-out de forma a reunir todas as condições necessárias ao nível 

das instalações, de forma a cumprir com todos os requisitos para a certificação. O 

processo envolveu uma auditoria de avaliação, em Janeiro de 2004, cujo objectivo 

foi determinar as não conformidades e comunicar as acções correctivas, através 

dos Planos de Acção Correctiva. Posteriormente, em Abril de 2004, foi efectuada 

uma nova auditoria, em que foi avaliado se as não conformidades detectadas na 

primeira auditoria tinham sido resolvidas. Após esta auditoria, foi concedida a 

certificação em HACCP, segundo os princípios do Codex Alimentarius. 

O grupo considerou que seria uma mais-valia abrir as portas desta unidade 

de restauração, a CP do Cais do Sodré, para todos os clientes que a desejassem 

visitar, tendo sido esta informação comunicada pelo Departamento de Marketing 

(DMTK), através dos PLV7 distribuídos nas mesas da cervejaria (5). Assim, desde 

                                            

7 PLV é um suporte publicitário que permite promoção de produto no ponto de venda, (ex.: 
mesas). 
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o ano de 2004 até 2006, a Portugália recebeu dezenas de visitas de estudantes 

de hotelaria, universidades, clientes, entre outros. 

Ainda no seguimento da certificação, o grupo decidiu comunicar aos seus 

clientes que a unidade do Cais do Sodré se encontrava certificada, lançando 

assim uma campanha de publicidade dirigida aos seus clientes8 (5). 

Um ano após a certificação houve uma nova auditoria de avaliação cujo 

objectivo foi a renovação da certificação. O GPR foi a primeira empresa de 

restauração pública a ser certificada em HACCP, em Portugal (5). 

No final destes dois anos de certificação, a empresa optou por não renovar a 

mesma, devido aos elevados custos associados e à necessidade de recursos 

humanos especializados e de tempo, que a certificação, para apenas uma 

unidade, exigia. Perante esta situação, em 2006, a empresa desiste da renovação 

da certificação e concentra-se na padronização dos procedimentos de HSA em 

todas as unidades do grupo (5). 

Entretanto, com as exigências do Regulamento n.º 852/2004, que 

estabelece as regras gerais de higiene dos géneros alimentícios, destinados aos 

operadores das empresas do sector alimentar (52), foi implementada em todas as 

unidades de restauração do grupo um sistema de HSA baseado nos princípios do 

HACCP. Para todas as unidades, foi criado um plano HACCP e respectivo 

Dossier HACCP, que contemplava todos os documentos de HSA. A comunicação 

das não conformidades decorrentes das auditorias também sofreu alterações, 

tendo passado a ser transcritas para um documento intitulado Plano de Acção 

Correctiva (PAC’s), o que promoveu uma maior interacção entre o DQ e as 

unidades de restauração. Este plano contempla vários pontos, nomeadamente: 

                                            

8 Vide anexo 4. 
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 A descrição da não conformidade e as causas da mesma; 

 A correcção imediata (caso tenha existido); 

 A acção correctiva a adoptar pela unidade; 

 O respectivo responsável pela implementação da acção correctiva; 

 O prazo e execução da acção correctiva; 

 Um campo de observações onde a gerência pode descrever as 

acções tomadas e outras informações que considere importantes; 

 Um campo de seguimento que é preenchido pelo DQ aquando de 

uma posterior visita à unidade para verificação da implementação ou não das 

acções correctivas (5). 

 

 

 

O GPR e a ASAE. 

Em 2005, é publicado no Diário da República, o Decreto de Lei n.º 237/2005 

de 30 de Dezembro, cujo objectivo é a criação da Autoridade de Segurança 

Alimentar e Económica (ASAE) (53). A criação deste organismo levou a que o 

controlo feito às unidades de restauração não fosse efectuado apenas pelo DQ. 

De facto, as várias unidades de restauração do GPR já foram alvo de algumas 

inspecções (18 no período de Janeiro de 2007 a Junho de 2009), por parte dos 

agentes da ASAE. No seguimento destas visitas, não foram levantadas 

notificações graves às unidades de restauração, o que indica que as mesmas se 

encontram preparadas para cumprir aquilo que é exigido por lei (5). Num artigo 
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publicado na revista Sábado, as cozinhas do grupo foram classificadas como 

cozinhas exemplares, que “cumprem todas as normas em vigor” (54). 

Actualmente, o GPR garante que são cumpridas as boas práticas de higiene 

e segurança alimentar ao longo de todas as etapas de produção, garantido assim 

o fornecimento de produtos seguros e com qualidade em todas as unidades de 

restauração, apostando ainda na formação contínua de todos os seus 

colaboradores. 

 

C. A Aposta na Nutrição. 

O aumento das preocupações com a aquisição de hábitos alimentares 

saudáveis veio, também, trazer a identificação de uma nova área de trabalho no 

GPR. 

Em 2007, foi criado um novo departamento no GPR, o Departamento de 

Desenvolvimento (DD), constituído por uma Licenciada em Ciências da Nutrição, 

uma Licenciada em Produção Alimentar na Restauração e por dois elementos 

com formação técnica e profissional de cozinha. A criação deste departamento foi 

motivada por vários factores: pela necessidade de ter um gabinete responsável 

pela gestão da qualidade do produto (desde as matérias-primas até ao produto 

final de venda ao público); pelo interesse estratégico em direccionar recursos da 

empresa no seguimento de novas tendências de consumo e de novos hábitos 

alimentares; e direccionar recursos para as estratégias nutricionais a desenvolver 

na empresa (5). 

Em finais de 2007, iniciou-se todo um processo de recolha de informação 

nutricional dos produtos core dos conceitos, via análises bromatológicas, como 
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forma de diagnóstico dos produtos a nível nutricional. Este projecto teve 

continuidade até à actualidade e será abordado mais à frente. 

Em simultâneo ao projecto supracitado, em 2008 realizaram-se várias 

intervenções, no sentido de ir ao encontro da promoção de novos hábitos 

alimentares, tendo renovado, melhorado e/ou criado novos produtos (5). 

Em Abril de 2008, para o conceito CP – a marca mais representativa do 

grupo - foi lançada uma campanha outdoor9 de comunicação do Bife grelhado 

sem molho. Até então, todas as campanhas promocionais dos pratos de Bife 

tinham sido feitas com o bife com o acompanhamento do molho. Essa campanha 

envolveu também a promoção da nova acompanhamento de hortícolas salteados 

(feijão verde, cenoura baby e cogumelos), havendo assim, uma nova e mais 

saudável opção de acompanhamento para aquele prato. Entre Junho de 2008 e 

Maio de 2009 foi a 4ª mais vendida, de entre 8 acompanhamentos disponíveis (5).  

Pouco depois, em Maio de 2008, e ainda para o conceito da CP, há o 

lançamento das novas saladas como opção de prato principal10. Foram criadas 

para um público mais preocupado com a alimentação e a sua promoção visou o 

aumento do seu consumo, promovendo assim uma alimentação saudável (5). 

Em Junho de 2008, foram renovados os menus infantis disponíveis nos 

conceitos CP e BP. Até à altura, existiam 2 menus infantis disponíveis para as 

crianças que eram constituídos por: 

 Menu croquetes: 3 croquetes (180g), 1 dose de batatas fritas em 

palitos e 3 pedaços de tomate em meia-lua; 

                                            

9 Vide anexo 5. 
10 Vide anexo 6. 
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 Menu hambúrguer: hambúrguer (160g), 1 dose de batatas fritas em 

palitos, ovo frito e 3 pedaços de tomate em meia-lua. 

As alterações a estes menus visaram oferecer pratos com produtos mais 

direccionados às crianças, adequando as quantidades oferecidas e aumentando a 

oferta de hortícolas (5). 

Esta renovação envolveu, no menu hambúrguer redução da quantidade de 

carne para 120g, a substituição das batatas fritas em palitos por batatas fritas 

smile num terço da quantidade da dose de batata frita em palitos até então 

servida, e a introdução da salada com alface e com tomate cherry. O menu 

croquetes foi substituído pelo menu mini-bife constituído por um bife do pojadouro 

(90g), 1 dose de batatas fritas smile, e salada com alface e com bolinhas de 

tomate cherry (5). 

Foi, ainda, criado um novo menu – o menu de panado de frango – 

constituído por carne de aves (frango), como substituto da carne bovina numa das 

opções de menu, e pelo acompanhamento de bolinhas de hortícolas (cenoura e 

espinafres) e o puré de batata, representando uma alternativa às batatas fritas (5). 

Ainda no mês de Junho de 2008, foram lançadas novas gamas de produtos, 

no conceito IMP. O IMP é um conceito baseado na alimentação mediterrânica e 

na cozinha italiana. As ofertas deste conceito são as massas e saladas e 

apresenta-se na forma em que o cliente é quem constrói o seu prato, pela escolha 

dos ingredientes, da massa e dos molhos. O conceito apresenta, como oferta de 

ingredientes, 32 opções, sendo que destes 32 ingredientes a grande maioria são 

alimentos frescos e de origem vegetal. No mês de Junho de 2008, e com o intuito 

de promover o consumo de refeições saudáveis, foram lançadas as ofertas de 

saladas e pastas sem molho. Estas ofertas são sugestões de combinações da 
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massa ou salada com os ingredientes, mas sem a adição de molho. Desta forma, 

é sugerido ao cliente que faça uma refeição constituída principalmente por 

produtos alimentares de origem vegetal e privilegiando o azeite como única 

gordura de adição (5). 

Em Outubro de 2008, e na sequência de inquéritos efectuados aos clientes, 

foi lançada para o conceito CP, uma nova sopa - a sopa de legumes. A 

constituição base desta sopa são os hortícolas courgette, cenoura e cebola, 

oferecendo, assim, uma opção de sopa mais saudável ao cliente, de entre as 

ofertas equivalentes na ementa – caldo verde e creme de marisco (5). 

Paralelamente às actividades desenvolvidas em 2008, foi continuada a 

recolha de informação nutricional iniciada em 2007 (5). 

Em 2009, foram feitas novas análises a alguns produtos dos conceitos 

Cervejaria Portugália e il mercato di pasta. Ao longo do projecto, para os produtos 

alimentares que não tinham sido analisados bromatologicamente, foi criada uma 

base de dados, onde foi inserida a informação nutricional correspondente a cada 

produto (5). 

Posteriormente à criação da base de dados, foi feita uma análise crítica aos 

resultados obtidos e, no seguimento dessa análise, foi elaborado um plano de 

intervenção nutricional a médio prazo (3 anos) com o objectivo de melhorar o 

perfil nutricional de cada oferta de venda. As orientações que foram emanadas na 

estratégia de intervenção com objectivos a médio prazo são as seguintes: 

 Alteração progressiva da quantidade de sal e gordura de adição nas 

receitas dos pratos e nas respectivas fichas técnicas; 
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 Aquisição e distribuição de doseadores que promovam a adição 

correcta da quantidade de gordura e de sal indicada nas fichas técnicas; 

 Diminuição gradual e progressiva da capitação de algumas das 

ofertas, recorrendo nalguns casos a renovações de apresentação dos pratos; 

 Formação aos cozinheiros criativos de nutrição e alimentação, uma 

vez que são eles que idealizam, concebem e propõe novos pratos; 

 Execução de Acções de Formação e sensibilização aos 

colaboradores para uma alimentação saudável e para a importância do 

cumprimento das fichas técnicas; 

 Avaliação crítica da informação nutricional das matérias-primas 

fornecidas, ou em vias de fornecimento ao GPR (5). 

Para além das medidas desenvolvidas para melhorar as ofertas de venda 

dos conceitos do grupo, foi também proposta a alteração da ementa destinada 

aos colaboradores. Assim, as propostas envolveram: 

 A renovação da oferta de hortícolas e fruta; 

 Sugestão de receitas fornecidas pelo DD, baseadas nos princípios 

da alimentação e culinária saudável, para que possam ser elaboradas nas 

unidades de restauração do grupo; 

 Formação aos colaboradores sobre alimentação e culinária 

saudável, para que possam melhorar os seus hábitos alimentares não só 

enquanto estão nas unidades de restauração do grupo, mas também nas suas 

casas (5). 

No âmbito da disponibilização da informação nutricional, em 2009, será 

lançado o novo site do conceito IMP, onde será disponibilizada a informação 

nutricional das ofertas de venda deste conceito (5).  
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No âmbito da formação, no presente ano, realizou-se a 1ª edição do Plano 

Integrado de Formação para Chefes de Cozinha. Nesta formação foi, pela 

primeira vez, organizado e dinamizado um módulo de Nutrição. Os objectivos 

deste módulo foram dar conhecimentos aos futuros chefes de cozinha sobre os 

nutrientes que constituem os alimentos e as suas funções no organismo, o que 

são necessidades diárias, os princípios da alimentação saudável tendo por base a 

roda dos alimentos e os equivalentes dos alimentos. O objectivo principal foi, pela 

primeira vez, sensibilizar os chefes de cozinha para a importância das questões 

relacionadas com a nutrição e a alimentação (5). 

 

Para além destas actividades desenvolvidas no sentido de melhorar as 

ofertas de venda, o DD ainda participa activamente nas reuniões realizadas pela 

Plataforma Contra a Obesidade, uma vez que pertence, desde Fevereiro de 2008, 

ao Conselho Consultivo da mesma. 

 

III. Análise crítica e Conclusões 

 

Ao longo da sua existência, o Grupo Portugália Restauração (GPR) teve de 

enfrentar desafios que motivaram mudanças profundas na empresa, e que 

conduziram àquilo que a empresa é hoje. 

No final da década de 90, a economia portuguesa encontrava-se num bom 

momento, os centros comerciais aumentavam em número e em área, e 

verificaram-se alterações relacionadas com os padrões de consumo, como o 

aumento do consumo de refeições fora de casa. Foi neste momento, e em 
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resposta às alterações de mercado, que o GPR apostou na abertura de mais 

unidades de restauração. 

De facto, o momento da aposta na abertura de novas unidades parece ter 

sido o ideal pois permitiu a rápida expansão da empresa. O grupo, em 1996 tinha 

1 unidade de restauração em funcionamento, a Cervejaria Portugália (CP) 

localizada na Avenida Almirante Reis, e hoje tem 39 unidades de restauração 

distribuídas de Norte a Sul do país, sendo uma das maiores empresas de 

restauração multimarca nacional. 

Em 2005, a aquisição da Padaria permitiu a presença do GPR em centros 

comerciais e iniciou a sua aprendizagem no negócio do quick-service. 

Percebendo as necessidades e a evolução do mercado, decidiu afastar-se do 

negócio das sanduíches e optou por dois novos conceitos, o IMP e BP, 

reestruturando as lojas da marca A Padaria. Assim, o GPR decidiu apostar na 

criação de dois conceitos novos. Por um lado, apostou num conceito de 

restauração semelhante à CP, o BP, mas mais adaptado ao consumo moderno, e, 

por outro, num conceito de restauração totalmente distinto das cervejarias 

tradicionais que constituíam o grupo, o IMP. 

O conceito BP foi idealizado à semelhança da CP, oferecendo um serviço 

moderno mas aproveitando o know-how, o nome e a imagem da marca CP. O 

IMP é um conceito baseado na alimentação mediterrânica e na cozinha italiana, 

sendo um conceito de massas e saladas. Este conceito foi uma forma do GPR 

acrescentar ao seu portfolio de conceitos, uma solução que é ao mesmo tempo 

moderna, adaptada às necessidades actuais e com produto core distinto dos 

conceitos de restauração tradicional. Este conceito é, de uma forma geral, aquele 

que oferece opções de refeições mais saudáveis, pois permite que o cliente 
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construa o seu prato. Tendo à sua disposição vários ingredientes, como frutas, 

horticolas, carne de aves e vários tipos de massas, o cliente pode combinar os 

ingredientes de forma a construir um prato equilibrado, sob o ponto de vista 

nutricional. 

A aposta no negócio do quick-service foi de encontro à necessidade de 

chegar àqueles que procuram os centros comerciais diariamente para 

almoçar/jantar e fazer uma refeição a um preço mais acessível. 

Actualmente, Portugal e o Mundo estão a passar por uma recessão 

económica que afecta todos os aspectos da vida dos cidadãos (55). 

A aposta foi fundamental para responder às exigências de mercado e às 

necessidades dos consumidores. As alterações dos estilos de vida também 

afectam a procura do consumidor, que, cada vez mais, tem menos tempo para se 

alimentar. Assim, o GPR, chega aos consumidores com opções de refeições a 

preços mais baixos e com menor dispêndio de tempo. 

Ao nível da higiene e segurança alimentar, o grupo teve de enfrentar a crise 

da Encefalopatia Espongiforme Bovina que afectou o sector da restauração de 

uma forma geral. O GPR, em resposta a esta crise e ao pânico geral, delineou 

várias estratégias. Por um lado, procurou garantir aos seus clientes a qualidade 

da carne bovina que servia – alterou a origem da carne para uma região onde o 

gado bovino ainda não teria sido contaminado com a EEB - e comunicou aos seus 

clientes essa alteração. Por outro lado, desenvolveu campanhas promocionais, e 

alargou a sua oferta a outros produtos que não a carne bovina (ex. especialidades 

à base de marisco). Esta medida foi fundamental para equilibrar a oferta, 

diversificar o consumo por outros produtos, não perder clientes e, 
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consequentemente, aumentar as vendas. Na globalidade, as várias medidas 

foram fundamentais para conseguir ultrapassar esta crise que afectava o sector 

alimentar, para aumentar as vendas e restituir a confiança dos seus clientes. 

Também outras empresas do sector foram afectadas com a crise da EEB. A 

McDonalds foi das empresas mais afectadas com a crise. O pânico gerado com a 

suspeita de que carne bovina contaminada teria entrado no mercado, fez com que 

as pessoas deixassem de confiar na carne dos hambúrgueres da cadeia. À 

semelhança do que o GPR fez, a McDonalds tentou garantir a qualidade da sua 

carne e, em alguns países da Europa, promoveu outras ofertas, que não o 

hambúrguer com carne bovina, ofertas com carne suína e de aves (56, 57). 

As estratégias adoptadas para ultrapassar a crise da EEB, foram os 

primeiros passos para a implementação das boas práticas de HSA no grupo. 

Desde 1998, quando foi publicado o Decreto de Lei n.º 67/98 de 18 de Março, 

foram publicados os seguintes diplomas – Regulamento n.º 178/2002 de 28 de 

Janeiro e o Regulamento n.º 852/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho de 

29 de Abril de 2004 e Regulamento nº853/2004 do Parlamento Europeu e do 

Conselho de 29 de Abril de 2004. O GPR respondeu às exigências impostas pela 

legislação através da criação do Departamento da Qualidade que, ao longo da 

sua actividade, foi desenvolvendo medidas que fossem de encontro aos requisitos 

legais e que actualmente garante a segurança e a qualidade alimentar das 

unidades de restauração do grupo. 

Além da procura pelo cumprimento dos requisitos legais, o grupo apostou na 

certificação em HACCP, segundo os princípios do Codex Alimentarius. Esta 

medida permitiu que o GPR se destacasse dos restantes concorrentes do sector 

alimentar, dando ao consumidor mais uma garantia de qualidade. 
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O GPR, mais recentemente, apostou na área da nutrição. Estudos de 

mercado demonstram que, cada vez mais, o consumidor tem a capacidade de 

associar a alimentação com a saúde (24). Esta é, também, uma forma de 

acompanhar aquilo que está a ser feito no sector da restauração, e de melhorar, 

as ofertas de venda sob o ponto de vista do seu perfil nutricional. O grupo, em 

2007, criou um Departamento de Desenvolvimento, que é responsável, entre 

outras funções, pelo desenvolvimento de estratégias nutricionais na empresa. 

Desde esse ano, o grupo tem desenvolvido várias actividades no âmbito da 

nutrição. Iniciou todo um processo de recolha de informação nutricional dos 

produtos core dos vários conceitos que compõem o grupo, com o objectivo de 

conhecer a composição dos pratos principais de cada conceito. Este projecto 

conduziu à elaboração de várias estratégias para melhorar as ofertas de venda. O 

GPR fez várias alterações às suas ementas, que envolveram a introdução de 

novas ofertas mais saudáveis, de novas gamas de produtos e a renovação de 

menus destinados a crianças. Apostou na comunicação na área da nutrição 

através do novo site do conceito IMP. Investiu na formação em nutrição e 

alimentação aos Chefes de cozinha. E, para além de realizar medidas com o 

objectivo de melhorar as ofertas de venda dos vários conceitos do grupo, ainda 

propôs alterações nas ementas dos funcionários. 

Todas estas actividades contribuem para uma maior consciencialização de 

todos os colaboradores para as questões relacionadas com a nutrição e para 

preparar a empresa, no seu todo, para as possíveis exigências que possam surgir 

neste âmbito. 
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Este foi um passo importante no percurso do grupo pois começou a traçar 

um caminho de resposta àquilo que são as necessidades dos consumidores 

actuais no que diz respeito à prática de uma alimentação saudável e ao combate 

da Obesidade. 

O GPR adaptou-se e evoluiu de acordo com exigências económicas e 

legislativas. No que diz respeito à HSA, pode ir muito mais longe, apostando na 

certificação do sistema de segurança alimentar das suas unidades de 

restauração. Quanto à nutrição e alimentação saudável, apesar de demonstrar 

vontade e abertura suficiente para que esta área cresça, ainda tem um longo 

caminho a percorrer. A empresa precisa de encarar os desafios relacionados com 

a nutrição tal como encarou os relacionados com a higiene e segurança e 

alimentar. Para que esta área cresça é necessário investir mais quer em recursos 

económicos, para validar a informação nutricional dos produtos alimentares via 

análises bromatológicas, quer em recursos humanos, para que o desenvolvimento 

desta área seja feito por pessoas focalizadas nesta área e com estratégias 

eficazes. É, sobretudo, fundamental que os desafios relacionados com a nutrição 

sejam enfrentados por vários departamentos da empresa, nomeadamente o 

Departamento de Marketing e o de Compras, que, juntamente com o 

Departamento de Desenvolvimento, podem e devem actuar em simbiose. 
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