
O PROGRAMA
FOOD
EM PORTUGAL

EDENRED PORTUGAL - A Edenred é líder 
mundial em vales sociais, com 43 milhões de 
utilizadores e 1,4 milhões de fornecedores de 

serviços associados em todo o mundo, cuja solução de destaque é o 
vale-refeição Euroticket Refeição®.

OS PARCEIROS

RECOMENDAÇÕES FOOD

Restaurantes
 Preferir os métodos de confeção como cozidos, 

estufados e grelhados;

  Disponibilizar jarros com água;
  Disponibilizar sopa de hortícolas;
  Disponibilizar mini prato;

  Não apresentar saleiros nas mesas, disponibilizar 
apenas se for pedido;

  Disponibilizar como acompanhamentos hortícolas 
(crus ou confecionados) e leguminosas;

  Oferecer pão de mistura ou pão integral como 
possibilidade de escolha;

  Disponibilizar pratos de peixe e carnes brancas;
  Disponibilizar produtos sazonais, nacionais e sua 
promoção;

  Incluir fruta fresca no «Menu do dia» em alternativa à 
sobremesa doce;

  Utilizar as ervas aromáticas em substituição do sal;
  Utilizar o azeite como gordura de base dos 
preparados culinários, entradas e acompanhamentos.

Trabalhadores
  Planear refeições antecipadamente. Comer fora de 

horas ou petiscar ao longo do dia promove a obesidade;

  Introduzir pão de mistura ou trigo nos lanches;

  Incluir produtos lacticínios nos lanches;

  Começar sempre as refeições com sopa de legumes. 

Acrescentar leguminosas de vez em quando;

  Beber água ao almoço;

  Incluir peças de fruta na sobremesa e nos lanches;

  Reduzir o sal, dar preferência a ervas aromáticas na 

confeção;

  Temperar moderadamente a comida e as saladas com 

azeite;

  Dar preferência a confeções simples. Os cozidos ou 

grelhados protegem os nutrientes da comida;;

  Evitar bebidas açucaradas;

  Quando se come fora do local de trabalho é 

aconselhável caminhar. Com companhia, tanto melhor.

DIREÇÃO - GERAL DA SAÚDE 
(DGS) - A Direção-Geral da Saúde (DGS) 
regula, orienta e coordena as atividades 

relativas à promoção da saúde, prevenção de doenças e definição de 
condições técnicas para prestação de cuidados adequados; planeia e 
programa a política nacional para a qualidade do sistema de saúde; 
assegura o desenvolvimento e a implementação do Plano Nacional de 
Saúde e também coordena as relações internacionais do Ministério da Saúde.

REDE DE DISSEMINAÇÃO

300 000 
trabalhadores

5 500
empresas

3 600 
restaurantes

REDE DE 
RESTAURANTES FOOD

62 restaurantes
FOOD em 
Portugal
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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
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Ao longo dos últimos 12 meses, 

observou alguma alteração na 

procura de refeições 

equilibradas/saudáveis? (2012-2017)

Aumento
Nenhuma alteração

Redução

82%
 consideram que a qualidade nutricional

das refeições servidas é importante ou muito
importante quando escolhem um local para almoçar

(resultados de 2016). Este valor tem aumentado ligeiramente
desde 2015, revelando assim a grande importância dada à

alimentação saudável ao mostrar a importância crescente da 
alimentação saudável entre os trabalhadores portugueses.

67%
 dos restaurantes observaram um 

aumento na procura de 
refeições saudáveis (resultados de 

2016). Esta percentagem tem aumentado desde 
2015, refletindo assim a procura crescente por 
uma oferta de comida saudável observada por 

parte dos funcionários.

81%
 têm um nível baixo/médio de 

conhecimentos sobre nutrição 
equilibrada e deviam/podiam aprender 
mais (resultados de 2016). Esta percentagem tem diminuído 

ligeiramente desde 2015, mas continua a ser significativa e 
demonstra o interesse dos restaurantes pelo tópico.
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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 preço2015
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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

52%
 afirmam que o equilíbrio do prato

influencia a sua decisão sobre o que comer ao almoço.
É o segundo critério mais escolhido,  

a seguir ao preço (resultados de 2016).
Este valor tem diminuído ligeiramente desde 2105

mas continua a ser muito significativo.

TRABALHADORES

RESTAURANTES

*  Portugal juntou-se ao programa FOOD em 2013 e lançou o seu primeiro barómetro FOOD em 2015

MAIS INFORMAÇÃO: 
www.food-programme.eu

CONTACTO:
FOOD-PT@edenred.com

PRINCIPAIS RESULTADOS 
EM PORTUGAL (2015-2016)*


