
…e visitas mistério a restaurantespara avaliar a redede restaurantes FOOD

por país 
por ano15

Esta metodologia foi desenvolvida na fase de projeto (2009-2011); é
seguida pelos novos países que entram no programa,
com flexibilidade conforme os dados já disponíveis.

4 AVALIAÇÃO

um questionário 
quantitativo

visitas mistério  
a restaurantes175

6185 325
respostas de

1 INVESTIGAÇÃO E CONHECIMENTO

um inventário de progra-
mas existentes relacionados 
com a promoção da  
alimentação saudável

um estudo qualitativo junto de restaurantes

restaurantes 
entrevistados

12
países60

um questionário quantitativo 
que avalia a necessidade 
dos dois grupos-alvo, 
trabalhadores e restaurantes

4528 399
programas 
identificados

70
respostas 
de

(respostas de 2009-2010)

em

restaurantestrabalhadores

repostas

Retornos totais 
desde 2009

67 800

6 800

5 ADAPTAÇÃO E DISSEMINAÇÃO

METODOLOGIA

2 RECOMENDAÇÕES FOOD
Elaboradas pelos parceiros, depois dos resultadose análise do passo 1, e adaptadas a cada contexto

6 1
Cerca de 10 recomendações
por grupo-alvo e por país

recomendações 
comuns da UE

recomendações 
comuns da UE

Características: 
• adaptado ao dia de trabalho
• fácil de implementar pelos grupos-alvo

* Fighting Obesity through Offer and Demand (Luta contra a Obesidade através da Oferta e Procura)

PROMOVER HÁBITOS ALIMENTARES 
SAUDÁVEIS DURANTE O DIA DE TRABALHO:  
O PROGRAMA FOOD*

O QUE É O PROGRAMA FOOD?

O PROGRAMA FOOD promove hábitos de alimentação saudável durante o dia de trabalho
ao consolidar a interação entreas VERTENTES da OFERTA e da procura.
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UMA PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA SÓLIDA

O Conselho Consultivo Externo

EDENRED - Os serviços nacionais coordenam as operações do projeto

• Prof. Ambroise Martin, 
Faculdade de Medicina de Lyon

DOIS GRUPOS-ALVO

AÇÕES

• Campanhas de comunicação e sensibilização: 
disseminação das recomendações nutricionais 
adaptadas

• Acesso à rede FOOD de restaurantes saudáveis
• Monitorização de hábitos dos trabalhadores à hora 

de almoço com questionários anuais: 
+67 800 recolhidos desde 20095.4 milhões 

de funcionários
208 000 
empresas

475 000 
restaurantes 

AÇÕES

• Campanhas de comunicação e sensibilização: 
disseminação das recomendações nutricionais adaptadas

• Registo de restaurantes para construir uma rede dedicada: 
+3600 restaurantes FOOD

• Monitorização de hábitos dos trabalhadores à hora de almoço com 
questionários anuais: +6800 respostas recolhidas desde 2009

graças à rede Euroticket ®

9
países

26
parceiros

Mais informações: 
www.food-programme.eu

3 CAMPANHAS DE COMUNICAÇÃO

ferramentas de
comunicação 
criadas desde 2009

380

organização
de eventos

(Prémios FOOD)

folhetos

videos MOOC (curso 
online aberto 

e massivo)

seminários sobre 
alimentação saudável

listas de
compras

22

localizador de 
restaurantes 
saudáveis

(respostas de 2009-2010)

A avaliação ao abrigo do programa continua com 
barómetros que são comuns a todos os países

Acompanhando a avaliação

Os parceiros e países do projeto 
(2009 - 2011)

Países que se juntaram
ao programa depois
da fase de projeto

Países do projeto
(2009-2011)

De 6 países do projeto 
a 9 países do programa (desde 2012)

O Conselho Consultivo Externo

• Prof. Ambroise Martin, Faculdade de 
Medicina de Lyon

Contactos: 
Laure PONTIS, Responsável pelo Assuntos Políticos Europeus
laure.pontis@edenred.com

Nolwenn BERTRAND, Gestora do Programa Público
nolwenn.bertrand@edenred.com



Vencedor do Prémio de Nutrição 
Português em 2013 na categoria 
«Iniciativa de Mobilização» para o  
livro Alimentação Inteligente

Prémio Escola Palo Alto (Milão) 2015

FROM AN EU-FUNDED PROJECT TO A LONG-TERM PROGRAMME

Selecionado pela Comissão Europeia 
como o melhor projeto financiado ao 
abrigo do Programa de Saúde 2008- 2013

Apresentado como uma melhor 
prática de prevenção no XIX 
Congresso Mundial de Segurança e 
Saúde no Trabalho

DE UM PROJETO FINANCIADO PELA UE A UM PROGRAMA A LONGO PRAZO

Necessidade de ação

Reconhecimento

A obesidade tem um impacto sobre 
a produtividade da força de trabalho

Programa de Saúde Pública da 
União Europeia (2008-2013)

Os novos contratos de 
consórcio são renovados a
cada três anos

2018

• Incapacidades físicas
• Problemas psicológicos
• Doenças não transmissíveis: 

doenças músculoesqueléticas 
e alguns tipos de cancro

52%
excesso de
peso ou
obesos

Na 
União Europeia A obesidade é um fator de risco 

para inúmeros problemas de saúde

A Edenred como coordenador do projeto levado a cabo em 6 países: 
Bélgica, República Checa, França, Itália, Espanha, Suécia

presentismo absentismo 

600 projetos 
de saúde 

financiados pela UE

Porquê lutar contra a obesidade?

Resultados

A FASE DE PROJETO: 2009-2011

UM COMPROMISSO A LONGO PRAZO DESDE 2012

Projeto FOOD O FOOD tornou-se num programa a longo
prazo graças aos resultados positivos e à
forte  motivação dos parceiros

2009 2012

+380 9 3600
69 26

ferramentas de 
comunicação criadas 
desde 2009

países participantes REDE 
FOOD

restaurantes 
na Europa

conferências e eventos parceiros
O programa está a ser implementado

em novos países,

com novos parceiros

Nomeação para o Prémio Belga «Nutrição e Saúde» 2015

FROM AN EU-FUNDED PROJECT TO A LONG-TERM PROGRAMMERESULTADOS PRINCIPAIS DOS BARÓMETROS FOOD 2012-2017

TRABALHADORES

RESTAURANTES

Respostas totais 
desde 2012
resposta aos 
questionários 57 000 6 000

Como parte da avaliação do programa, os barómetros 
europeus têm sido implementados anualmente desde 
2012, para perceber e analisar as necessidades e opções 
dos trabalhadores e restaurantes relativamente à 
alimentação saudável.

trabalhadores

restaurantes

2012

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2013 2014 2015 2016 2017

À hora do almoço, qual dos seguintes motivos pode influenciar a sua decisão sobre o que comer? (2012-2017)
O que eu quero comer na altura
O que me faz bem (o equilíbrio do prato)
O preço

2012

60%

50%

40%

30%

20%

10%

2013 2014 2015 2016 2017

Como classificaria o nível de conhecimentos do seu pessoal sobre nutrição equilibrada (incluindo-o a si)? (2012-2017)

Temos um grau de conhecimento elevado sobre este tópico
Temos um grau de conhecimento médio sobre este tópico e podíamos aprender maisTemos um grau de conhecimento baixo sobre este tópico e devíamos aprender maisEu não sei e o meu pessoal não tem interesse nesse tipo de conhecimento

2012

60%

50%

40%

30%

20%

10%

2013 2014 2015 2016 2017

Durante os dias de trabalho, até que ponto 

é importante a qualidade nutricional das 

refeições oferecidas quando escolhe um 

restaurante ou cafetaria? (2012-2017)

Não é importante

Relativamente importante

Importante
Muito importante

2012

100%

80%

60%

40%

20%

0%
2013 2014 2015 20172016

Ao longo dos últimos 12 meses, 

observou alguma alteração na 

procura de refeições 

equilibradas/saudáveis? (2012-2017)

Aumento
Nenhuma alteração

Redução

49%
 declaram que o equilíbrio do

prato influencia a sua decisão sobre o que comer
ao almoço.

Esta percentagem tem vindo a aumentar ao
longo dos anos (resultados de 2017).

Estes resultados demonstram a crescente importância da 
alimentação saudável entre os utilizadores Europeus dos 

Países com o Programa FOOD.

30%
 dos restaurantes observaram 

um aumento na procura de
refeições saudáveis 
(resultados 2017). Esta percentagem tem 
aumentado globalmente ao longo dos anos. 

A crescente procura de alimentação 
saudável por parte dos trabalhadores é 
refletida na observação dos restaurantes 
no que respeita aos comportamentos 
dos seus clientes.

Estes resultados demonstram que os Restaurantes Europeus 
dos Países do Programa FOOD, aumentaram o interesse por                                                               
uma nutrição saudável.

75%
 consideram que a qualidade nutricional 

das refeições servidas é importante ou muito 
importante quando escolhem um local para almoçar  
(resultados de 2017). Este número tem aumentado 

ao longo dos anos.

57%
 têm um nível baixo/médio de conheci-

mentos sobre nutrição equilibrada 
e deviam/podiam aprender mais (resultados de 
2017). Esta percentagem era ligeiramente superior em 2015 mas tem 
aumentado  globalmente ao longo dos anos.


