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PROGRAMA DO CONCURSO 

 
SECÇÃO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
Artigo 1.º 

Objeto do Concurso 
O presente procedimento tem por objeto aquisição de prestação de serviços para confeção e 
fornecimento de alimentação. 

 
Artigo2.º 

Entidade Adjudicante e Órgão Competente para a Decisão de Contratar 

1. A Entidade Adjudicante é o Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), E.P.E., sito no Largo 
Senhor da Pobreza, 7000-811 Évora. 
 

2. A decisão de contratar foi tomada pelo Conselho de Administração do Hospital do Espírito Santo 
de Évora, E.P.E., nomeado pela Resolução n.º 39/2019 do Conselho de Ministros de 20 de 
fevereiro de 2019, publicado a 20 de fevereiro na 2.ª série do Diário da República. 
 

 
 

Artigo3.º 
Procedimento de Contratação 

O procedimento de contratação reveste a forma de Concurso Público, nos termos da alínea a) do n.º 
1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos (CCP), decreto-lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto 
e respectivas alterações. 
 
 

Artigo 4.º 

Júri do Concurso 

O CONCURSO é conduzido por um júri, composto por elementos a designar pelo órgão competente 
que tomou a decisão de contratar, nos termos do artigo 67.º do CCP. 

 

Artigo 5.º 

Peças Concursais 

O processo do CONCURSO é composto pelas seguintes peças: 
a. O presente Programa do Concurso e respetivos anexos (I, II e III); 
b. O CADERNO DE ENCARGOS e respetivos anexos (I, II); 
c. Clausulado técnico e respetivos apêndices (I a XI); 

 
Artigo 6.º 

Lote 
1. O presente procedimento é constituído por 1 (um) lote, conforme identificado: 
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Lote Posição Descrição  
Preço base da 

posição 
Preço base do 

lote 

1 
1 Subtotal anual das Refeições 1.150.466,49€ 

1.253.640,34€ 
2 Subtotal anual dos Suplementos/componentes de reforços 103.173,85€ 

 
2. O concorrente tem que apresentar preço para todas as posições do  lote a que concorre. O não 

cumprimento desta premissa implicará a exclusão da proposta. 
 

3. As propostas que apresentem um preço superior por posição, será motivo de exclusão. 
 
4. Os actos e decisões relativos a cada lote são independentes e não prejudicam a validade e 

eficácia das decisões sobre um outro lote e/ou a respectiva tramitação. 
 

Artigo 7.º 
Preço Base  

 
1. O preço base deste procedimento é de 3.831.971,01 € e constitui o preço máximo que a 

entidade adjudicante está disposta a pagar pela execução de todas as prestações que constituem 
o objeto do contrato a celebrar.  
 

2. O preço hora das refeições adjudicado (posição 1), relativo ao ano N, é acrescido de 1,2% para 
o ano N+1 e acrescido de 1,4% no ano N+2; 

 
 

3. Para efeitos do ponto anterior, os preços unitários serão arredondados à 2.ª casa decimal; 
 

4. O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja 
responsabilidade não esteja expressamente atribuída ao Hospital, sendo aquele preço global 
máximo desagregado da seguinte forma: 

 
a. 1º ano de vigência de contrato de 1 de janeiro de 2021 até 31 de dezembro de 2021: 

valor máximo previsto da adjudicação de 1.253.640,34 € 
 

b. 2º ano de vigência de contrato (em caso de prorrogação do prazo de vigência, por 
acordo expresso entre as partes, reduzido a escrito): de 1 de janeiro de 2022 até 31 de 
dezembro de 2022: valor máximo previsto da adjudicação de 1.278.671,67 €; 

 
c. 3º ano de vigência do contrato (em caso de prorrogação do prazo de vigência, por 

acordo expresso entre as partes, reduzido a escrito): de 1 de janeiro de 2023 até 31 de 
dezembro de 2023: valor máximo previsto da adjudicação de 1.299.659,00 € 

 
 

Artigo 8.º 
Prazo de Vigência 

 
1. O objeto do concurso terá como período de vigência de 01 de janeiro de 2021 até 31 de 

dezembro de 2021.  
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2. Havendo acordo expresso entre as partes, o contrato poderá ser prorrogado, sendo reduzido a 

escrito, até ao máximo disposto no artigo 440.º do decreto-lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, 

para os seguintes períodos: 

 

a. 01 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022; 

b. 01 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023. 

 
 

Artigo 9.º 

Consulta do Processo de Concurso e Respetivo Fornecimento 

As peças do concurso, previstas no artigo 6.º, encontram-se patentes na PLATAFORMA 
ELECTRÓNICA, onde podem ser consultadas desde a data da primeira publicação do anúncio até à 
data limite de apresentação das propostas e o fornecimento das peças será em suporte informático. 

 

Artigo 10.º 

Concorrentes 
Podem apresentar proposta qualquer entidade, pessoa singular ou coletiva, que não se encontre em 
nenhuma das situações referidas no artigo 55.º do CCP.  

 

Artigo 11.º 

Agrupamento de concorrentes 
1. Podem ser concorrentes agrupamentos de pessoas singulares ou coletivas, que exerçam atividade 

objeto do procedimento, sem que entre as mesmas exista qualquer modalidade jurídica de 
associação. 

 
2. Os membros de um agrupamento concorrente não podem ser concorrentes no mesmo 

procedimento, nos termos do disposto no artigo anterior, nem integrar outro agrupamento 
candidato ou outro agrupamento concorrente. 

 
3. Todos os membros de um agrupamento concorrente são solidariamente responsáveis, perante a 

Entidade Adjudicante, pela manutenção da proposta. 
 

 
SECÇÃO II 

PROPOSTAS 
Artigo 12.º 

Prazo e Modo de Apresentação de Propostas 

1. As propostas e os documentos que as acompanham devem ser apresentados até às 18h00m 
inclusive, do 30º dia a contar da data do envio do anúncio ao Serviço de Publicações Oficiais das 
Comunidades Europeias.  

 
2. Os documentos que constituem a proposta deverão ser apresentados na plataforma eletrónica 

utilizada pela Entidade Adjudicante e deverá estar assinada em cumprimento do disposto na lei 
n.º 96/2015 de 17/08/2015. 
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3. Nos casos em que o certificado digital não relacione diretamente o assinante com a sua função e 
poder de assinatura, deve o concorrente submeter na plataforma o documento eletrónico oficial 
indicando o poder de representação e assinatura do assinante. 

 
4. Em proposta apresentada por um agrupamento concorrente, a proposta deve ser assinada pelo 

representante comum dos membros que o integram, caso em que devem ser juntos à proposta os 
instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus membros ou, não existindo 
representante comum, deve ser assinada por todos os seus membros ou respetivos 
representantes. 

 
5. A proposta deve ser assinada pelo concorrente ou seus representantes, que tenham poderes para 

o obrigar. Sempre que a proposta seja assinada pelo procurador, juntar-se-á a procuração que 
confira a este esse efeito, devidamente legalizada. 

 
6. O não cumprimento dos números anteriores é motivo de exclusão da proposta. 

 
 

Artigo 13.º 
Esclarecimentos, retificações e alteração às peças concursais 

1. Os interessados podem solicitar os esclarecimentos de quaisquer dúvidas surgidas na 
compreensão e na interpretação das peças concursais previstas no artigo 5.º, os quais devem ser 
solicitados, na PLATAFORMA ELETRÓNICA no primeiro terço do prazo fixado para a apresentação 
das propostas. 
 

2. No primeiro terço do prazo fixado para a apresentação de propostas, os interessados devem 
apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, os erros e omissões das 
peças do procedimento por si detetadas. 
 

3. Os esclarecimentos a que se refere o número 1 serão prestados, por escrito, igualmente na 
PLATAFORMA ELETRÓNICA, até ao termo do segundo terço do prazo fixado para a apresentação 
das propostas. 

 
4. Os esclarecimentos, retificações e alterações referidas nos números anteriores serão 

disponibilizados na PLATAFORMA ELETRÓNICA e juntos às peças concursais que se encontrem 
patentes para consulta. 

 
Artigo 14.º 

Consulta preliminar ao mercado 
Nos termos do artigo 35.º - A, antes da abertura do procedimento de formação de contrato publico, 
a entidade adjudicante pode realizar consultas informais ao mercado. 
 

Artigo 15.º 

Proposta 

1. A Proposta é a declaração pela qual o concorrente manifesta à Entidade Adjudicante a sua 
vontade de contratar e modo pelo qual se dispõe a fazê-lo, deve ser redigida em língua 
portuguesa, sem rasuras, entrelinhas ou palavras riscadas e processada informaticamente. 
 

2. Sob pena de exclusão, as propostas devem ser constituídas pelos seguintes documentos: 
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a) Documento Europeu Único de Contratação Pública (DEUCP), disponível online através do 

portal da Comissão Europeia em http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=pt; 

b) Declaração de aceitação do conteúdo do Caderno de Encargos conforme o modelo no Anexo 
I do Caderno de Encargos; 

c) Documentos exigidos no Artigo 11.º do Clausulado Técnico; 

d) Documentos que contenham os atributos da proposta de acordo com os quais o concorrente 

se dispõe a contratar. 

e) Documentos exigidos pelo programa do procedimento que contenham os termos ou 

condições aos quais a entidade adjudicante pretende que o concorrente se vincule. 

f) Taxa de IVA aplicável a cada suplemento, previsto no Apêndice II. 

g) O não cumprimento das alíneas anteriores é motivo de exclusão da proposta. 

 

 

3. O preço não inclui I.V.A., devendo ser indicado em algarismos e por extenso, e em caso de 

divergência, os últimos prevalecem sobre os indicados em algarismos.  

4. O concorrente e/ou agrupamento fica obrigado a manter a sua proposta durante um período de 

66 (sessenta e seis) dias contados da data limite fixado para apresentação das propostas. 

 

Artigo 16.º 

Admissão da proposta 

É excluída a proposta que: 

a. Não seja entregue no prazo referido no n.º 1 do artigo 12.º do Programa do Concurso; 

b. Não se faça constar de algum dos elementos solicitados no artigo 15.º do Programa do 

Concurso; 

c. Não apresente todos os requisitos requeridos no Programa do Concurso e no Caderno de 

Encargos. 

 

Artigo 17.º 

Propostas Variantes 

Não é admitida a apresentação de propostas variantes, sendo que a sua apresentação é motivo de 
exclusão da proposta base e da proposta variante. 
 

SECÇÃO III 
ANÁLISE E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Artigo 18.º 

Apreciação das Propostas 

1. O júri elaborará um relatório preliminar fundamentado sobre a análise das propostas, ordenando-
as, de acordo com o critério de adjudicação do artigo 21.º do presente Programa do Concurso. 

 
2. Deve, no mesmo relatório, o júri propor a exclusão das propostas cuja análise revele alguma das 

situações previstas no n.º 2 do artigo 70.º do CCP e dos nºs 2 e 3 do artigo 146.º do mesmo 
código. 
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Artigo 19.º 

Esclarecimentos a Prestar pelos Concorrentes 

1. Os concorrentes obrigam-se a prestar, relativamente às respetivas propostas e a todos os 
documentos que as instruam, os esclarecimentos que o júri do CONCURSO considere necessários 
para efeitos da sua análise e avaliação, nos termos do artigo 72.º do CCP. 
 

2. O incumprimento às solicitações a que se refere n.º 1, no prazo concedido para o efeito, 
determina a exclusão da proposta. 

 

Artigo 20.º 

Audiência Prévia 

1. O Júri do concurso deve, antes de proferida a decisão final de adjudicar e para elaborar o relatório 
final, proceder à audiência prévia escrita dos concorrentes. 

 
2. Os concorrentes têm 5 (cinco) dias úteis, após a notificação do relatório preliminar, para se 

pronunciarem. 
 

Artigo 21.º 

Critério de Adjudicação 

1. A adjudicação é feita segundo a proposta economicamente mais vantajosa na modalidade 

monofatorial “avaliação do preço”, atendendo ao mais baixo preço, resultante do somatório das 

seguintes componentes: 

a) Subtotal anual das Refeições, preço base de 1.150.466,49€ 

b) Subtotal anual dos Suplementos/componentes de reforços, preço base de 

103.173,85€ 

 

2. Em caso de empate da pontuação, o fator de desempate será o mais baixo preço para o almoço 

da Dieta Geral. 

a) Caso se mantenha o empate, o fator de desempate será o mais baixo preço para o jantar da 

Dieta Geral; 

b) Caso ainda se mantenha o empate, o fator de desempate será o mais baixo preço para a Ceia 

– Pessoal Velante 

c) Por ultimo, o fator de desempate a utilizar será a proposta selecionada na sequência de 

sorteio a desenrolar presencialmente com os interessados, do qual será lavrada ata por 

todos os presentes.  

 
Artigo 22.º 

Leilão Electrónico 

Não haverá lugar a leilão electrónico. 

 
 

SECÇÃO IV 
ADJUDICAÇÃO 

Artigo 23.º 

Notificação da Decisão de Adjudicação 
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Cabe ao órgão competente para a decisão de contratar notificar todos os concorrentes da decisão 
tomada, remetendo-lhes o relatório final de análise das propostas. 

 

Artigo 24.º 

Adjudicação de Proposta Apresentada por um Agrupamento 

1. Se a adjudicação recair em proposta apresentada por um agrupamento, as entidades que o 
compõem devem, depois de lhe ser notificada a adjudicação, mas antes da celebração do 
CONTRATO, associar-se na modalidade de Consórcio ou num modelo de Agrupamento 
Complementar de Empresas, em regime de responsabilidade solidária, nos termos do disposto no 
decreto-lei n.º 231/81, de 28 de julho. 

 
2. O contrato de consórcio deve indicar a entidade que exercerá a função de líder de consórcio, 

devendo ser-lhe conferidos, no mesmo ato, e por procuração, os poderes referidos no n.º 1 do 
artigo 14.º do decreto-lei n.º 231/81, de 28 de julho, e ainda os poderes especiais para receber da 
ENTIDADE ADJUDICANTE, e delas dar quitação, quaisquer quantias que devam ser pagas às 
consorciadas em execução do CONTRATO. 

 
 

Artigo 25.º 

Causas de Não Adjudicação 

1. Não há lugar a adjudicação quando:  
a. Nenhum concorrente haja apresentado proposta;   
b. Todas as propostas tenham sido excluídas;   
c. Por circunstâncias imprevistas, seja necessário alterar aspetos fundamentais das peças do 

procedimento após o termo do prazo fixado para a apresentação das propostas;   
d. Circunstâncias supervenientes ao termo do prazo fixado para a apresentação das propostas, 

relativas aos pressupostos da decisão de contratar, o justifiquem. 
 
2. A decisão de não adjudicação, bem como os restantes fundamentos, será notificada a todos os 

concorrentes através da plataforma electrónica. 

 
SECÇÃO V 

HABILITAÇÃO 
Artigo 26.º 

Documentos de Habilitação 
1. O Adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias a contar da notificação de adjudicação, através da 
plataforma eletrónica, deve apresentar os seguintes documentos de habilitação: 

a. Declaração emitida conforme modelo constante do Anexo II ao CCP, na sua redação atual; 
b. Documentos comprovativos de que não se encontra nas situações previstas nas alíneas b), d), 

e) e i) do artigo 55.º do CCP; 
c. Apólice de Seguro de Responsabilidade Civil e Acidentes de Trabalho para os colaboradores. 
d. Declaração comprovativa de possuírem os serviços organizados de SST, com indicação do 

responsável de segurança do serviço ou cópia do relatório único. 
e. Documento comprovativo da formação a que os funcionários foram submetidos em matéria 

de SST. (artigo 20.º da Lei n.º 102/2009 de 10 Setembro) relacionado com as atividades que 
vão desempenhar, riscos existentes. 
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2. O Adjudicatário deve apresentar reprodução dos documentos de habilitação referidos no número 
anterior na plataforma eletrónica utilizada pela Entidade Adjudicante. Caso os documentos não 
venham em língua portuguesa, deve o Adjudicatário fazê-los acompanhar de tradução 
devidamente legalizada.  

 
3. Quando os documentos a apresentar se encontrem disponíveis na Internet, o Adjudicatário pode, 

em substituição da apresentação da sua reprodução, indicar à Entidade Adjudicante o endereço 
do sítio onde aqueles podem ser consultados, bem como a informação necessária a essa consulta, 
desde que os referidos sítio e documentos dele constantes estejam redigidos em língua 
portuguesa. 

 
4. Sempre que sejam detetadas irregularidades nos documentos apresentados, que possam levar à 

caducidade da adjudicação, a Entidade Adjudicante concede um prazo de 3 (três) dias úteis, 
contados da data de notificação, para que o Adjudicatário as possa suprir. 

 
5. Quando o Adjudicatário for um agrupamento de pessoas singulares ou coletivas, os diversos 

membros do agrupamento devem apresentar os documentos referidos na alínea a) e b) do n.º 1 
do presente artigo, bem como os documentos referidos nas alíneas b) e c) do n.º1 do artigo 84.º 
do CCP, caso a atividade por esse membro desenvolvida requeira a titularidade dos referidos 
alvarás, licenças e autorizações. 

 
6. Todos os concorrentes serão notificados em simultâneo da apresentação dos documentos de 

habilitação pela Entidade Adjudicante com indicação do dia em que ocorreu essa apresentação e 
os documentos da habilitação apresentados pelo Adjudicatário serão disponibilizados, para 
consulta de todos os concorrentes, na PLATAFORMA. 

 
Artigo 27.º 

Caução 
1. Para garantir o exato e pontual cumprimento de todas as obrigações legais e contratuais, será 

exigida ao Adjudicatário caução no valor de 5 % do preço contratual. 
 
2. O Adjudicatário deve, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da data da receção da notificação 

da adjudicação comprovar que prestou a caução.  
 
3. A Entidade Adjudicante pode considerar perdida a seu favor a caução prestada, 

independentemente de decisão judicial, nos casos de não cumprimento das obrigações legais, 
contratuais ou pré-contratuais, pelo Adjudicatário. 

 
Artigo 28.º 

Modo de Prestação da Caução 
1. A caução pode ser prestada por depósito em dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo 

Estado, ou ainda mediante garantia bancária autónoma e irrevogável e à primeira solicitação ou 
por seguro-caução equivalente, conforme escolha do Adjudicatário. 

 
2. Quando o depósito for efetuado em títulos, estes são avaliados pelo respetivo valor nominal, 

salvo se, nos últimos três meses, a média da cotação na bolsa de valores ficar abaixo do par, caso 
em que a avaliação é feita em 90% dessa média. 
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3. Se o Adjudicatário optar por prestar a caução mediante garantia bancária deverá ser apresentado 
um documento pelo qual o estabelecimento bancário legalmente autorizado assegure, até ao 
limite do valor da caução, o imediato pagamento de quaisquer importâncias exigidas pela 
entidade adjudicante em virtude do incumprimento de quaisquer obrigações a que a garantia 
respeita. 

 
4. Se o Adjudicatário optar pelo seguro-caução, então este deverá apresentar apólice pela qual uma 

entidade legalmente autorizada a realizar esse seguro assuma, até ao limite do valor da caução, o 
encargo de satisfazer de imediato quaisquer importâncias exigidas pela Entidade Adjudicante em 
virtude do incumprimento de quaisquer obrigações a que o seguro respeita. 

 
5. Das condições da garantia bancária ou da apólice de seguro-caução não pode, em caso algum, 

resultar uma diminuição das garantias para a Entidade Adjudicante, nos moldes em que são 
asseguradas pelas outras formas admitidas de prestação da caução. 

 
6. Todas as despesas derivadas da prestação da caução ou do seguro da execução do contrato são 

da responsabilidade do Adjudicatário. 

 
 

Secção VI 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 29.º 
Caducidade da Adjudicação 

A adjudicação caduca, por facto imputável ao Adjudicatário, nomeadamente: 
a. Pela não apresentação dos documentos de habilitação exigidos no presente programa do 

concurso; 
b. Por apresentar os documentos de habilitação fora do prazo estabelecido determinado no 

presente programa do concurso; 
c. Pela falsificação de qualquer documento de habilitação ou pela prestação culposa de falsas 

declarações, nos termos dispostos do artigo 87.º do CCP; 
d. Pela não prestação da caução após a notificação da adjudicação pelo órgão competente para 

a decisão de contratar; 
e. O Adjudicatário não assinar o contrato e se no caso de um agrupamento o mesmo não se 

tiver associado nos termos do n.º 4 do artigo 54.º do CCP, seguindo-se quanto ao mais o 
regime previsto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 105.º do CCP. 

 
Artigo 30.º 

Redução do Contrato a Escrito 
O contrato será reduzido a escrito mediante a elaboração de um clausulado em suporte papel ou em 
suporte informático com aposição de assinaturas eletrónicas. 
 

Artigo 31.º 
Minuta do Contrato 

1. A minuta do contrato é aprovada pelo órgão competente para a decisão de contratar depois de 
comprovada a prestação da caução pelo Adjudicatário. 
 

2. Depois de aprovada a minuta do contrato a celebrar o órgão competente para a decisão de 
contratar notifica-a ao Adjudicatário. 
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3. Considera-se a minuta do contrato aceite pelo Adjudicatário quando haja aceitação expressa ou 
quando não haja reclamação nos 5 (cinco) dias úteis subsequentes à respetiva notificação.   

 
4. As reclamações da minuta do contrato a celebrar só podem ter por fundamento a previsão de 

obrigações que contrariem ou que não constem dos documentos que integram o contrato ou 
ainda a recusa dos ajustamentos propostos. 

 
5. No prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da receção da reclamação, o órgão que aprovou a 

minuta do contrato notifica o Adjudicatário da sua decisão, equivalendo o silencia à rejeição da 
reclamação.  

 
6. Os ajustamentos propostos que tenham sido recusados pelo Adjudicatário não fazem parte 

integrante do contrato.   
 

 
Artigo 32.º 

Outorga do Contrato 
1.  A outorga do contrato deve ter lugar no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da aceitação 

da minuta ou da decisão sobre a reclamação, mas nunca antes de:  
a. Terem decorrido 10 (dez) dias úteis contados da data da notificação da decisão de 

adjudicação;  
b. Terem sido apresentados todos os documentos de habilitação exigidos;  
c. Comprovada a prestação da caução, quando aplicável; 
d. Confirmados os compromissos referidos na alínea c) do n.º 2 do artigo 77.º do CCP. 

 
2.  O órgão competente para a decisão de contratar comunica ao Adjudicatário, com antecedência 

mínima de 5 (cinco) dias úteis, a hora e o local em que ocorrerá a outorga do contrato. 
 

Artigo 33.º 
Despesas da Apresentação e da Elaboração da Proposta 

Todas as despesas inerentes à elaboração e apresentação das propostas constituem encargo do 
concorrente. 

 
Artigo 34.º 

Tribunal de Contas e Compromisso plurianual 
1. O contrato só produz efeitos materiais e financeiros a partir da notificação da decisão de visto 

do Tribunal de Contas em sede de fiscalização prévia. 
2. O presente procedimento origina um compromisso plurianual, pelo que o início da prestação de 

serviços está condicionado à autorização para assunção do compromisso plurianual. 
 

Artigo 35.º 
Legislação Aplicável 

A tudo o que não esteja especialmente previsto no presente Programa do Concurso aplica-se o 
regime previsto no Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017 de 31 
de agosto e respetivas alterações. 
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ANEXOS  
AO  

PROGRAMA DO CONCURSO 

mailto:geral@hevora.min-saude.pt
http://www.hevora.min-saude.pt/


 
 
 

  

 

Telefone: 266 740 100 | Fax: 266 701 821 

geral@hevora.min-saude.pt | www.hevora.min-saude.pt 

Largo Senhor da Pobreza, s/n - 7000-811 Évora 

Entidade Pública Empresarial | Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora 

sob o n.0 508 085 888 NIPC/NIF: 508 085 888 | Capital Estatutário: 40.280.000,00 euros 

 

  Página 13 de 201 

 

 

Anexo I 
Modelo de declaração 

(substitui o Anexo I ao CCP em caso de CP com publicação no JOUE) 

 
_______________________________________(nome, número de documento de identificação e morada), na qualidade de 
representante legal de (1) __________________________________________ (firma, número de identificação fiscal e sede 
ou, no caso de agrupamento concorrente, firmas, números de identificação fiscal e sedes), tendo tomado inteiro e perfeito 
conhecimento do caderno de encargos relativo à execução do contrato a celebrar na sequência do procedimento de 
_____________________________________ (designação ou referência ao procedimento em causa) e, se for o caso, do 
caderno de encargos do acordo-quadro aplicável ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua 
representada (2) __________________________ se obriga a executar o referido contrato em conformidade com o 
conteúdo do(s) mencionado(s) no presente caderno(s) de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, 
todas as suas cláusulas, no valor de (3) ______________, conforme nossa proposta. 
 
(local)_______________, (data)_____________. 
 
 
(assinatura)__________________________________ 
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Anexo II – Modelo de Garantia Bancária 

 
 
Ao Hospital do Espirito Santo de Évora, E.P.E. 
Largo Senhor da Pobreza, 7000-811 Évora 

 
O ____________ (Banco), com sede em _________________ (morada) vem prestar, por conta e a 

pedido de ______________________ (nome do adjudicatário), com sede em ____________________ 
(morada), como adjudicatário do Concurso Público n.º xxxx/xxx, relativo ao concurso que tem como objecto a 
“_________________________________”, garantia bancária até ao valor de _________________ Euros 
(repetir por extenso) em caução do bom e pontual cumprimento por aquele das obrigações decorrentes do 
Programa do Concurso e do Caderno de Encargos. 

 
Consequentemente, este Banco constitui-se devedor e principal pagador em dinheiro, à Direção Geral 

de Comunicações, até àquele valor sem quaisquer reservas, e para todos os efeitos legais, de todas e quaisquer 
importâncias que lhe venham a ser solicitadas por escrito pelo beneficiário, à primeira solicitação e até um 
limite máximo de 48 horas, sem questionar da sua justeza ou conformidade com o disposto no processo de 
concurso e documentos a ele anexos. 

 
Esta garantia é de _________________ (por algarismos e por extenso) e só será cancelada quando o 

beneficiário nos comunicar por escrito que cessaram todas as obrigações do caucionado, decorrentes do acima 
especificado, o que deverá ser feito de acordo com o estabelecido no programa do concurso e no caderno de 
encargos. 

 
[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 
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Anexo III – Modelo de Seguro-Caução 
 

A ________________ (companhia de seguros), com sede em ________________ (morada) 
presta a favor doHospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., e ao abrigo de contrato de seguro-caução 
celebrado com _________________ (tomador de seguro), garantia à primeira solicitação no valor de 
_________________ destinada a garantir o bom e integral cumprimento das obrigações que 
__________________ (adjudicatário), com sede _______________ (morada), assumirá no contrato que 
com ela aoHospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., vai outorgar e que tem por objecto a 
“__________________________________________” referente ao Concurso Público xxxx/xx, regulada 
nos termos da legislação portuguesa aplicável. 

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias úteis seguintes à 
primeira solicitação do Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., sem que estes tenham de justificar o 
pedido e sem que a primeira pessoa possa invocar em seu benefício quaisquer meios de defesa 
relacionados com o contrato atrás identificado ou com o cumprimento das obrigações que 
________________ (adjudicatário) assume com a celebração do respetivo contrato. 

A companhia de seguros não pode opor ao Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., 
quaisquer exceções relativas ao contrato de seguro-caução celebrado entre estes e o tomador do 
seguro. 

A presente garantia, à primeira solicitação, não pode em qualquer circunstância ser revogada 
ou denunciada, mantendo-se em vigor até à sua extinção ou cancelamento, nos termos previsto no 
contrato e na legislação aplicável. 

 
 
[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 
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Anexo IV - Modelo de Guia de Depósito 

 
 

Vai __________________________ (nome do Adjudicatário), com sede em ______, pessoa coletiva n.º 
______, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de ______ sob o n.º ______, com o capital 
social de ________, representado(a) pelos Senhores _____________________ e 
____________________________, na qualidade respetivamente de _____________________ e 
________________________, depositar na _________________ (sede, filial, agência ou delegação) da 
________ (instituição), a quantia de _______ Euros (__________ euros), __________ (em dinheiro), 
como caução exigida para a prestação de serviços de _______________, para os efeitos do disposto no 
n.º 1 do artigo 88.º do Código dos Contratos Públicos. Este depósito fica à ordem do Hospital do Espírito 
Santo de Évora, E.P.E., a quem deve ser remetido o respetivo conhecimento. 

 
 

[Data e assinatura do(s) representante(s) legal(ais)] 
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CADERNO DE ENCARGOS 

 
PARTE I 

CLÁUSULAS JURÍDICAS 
 

Capítulo I 
Disposições Gerais 

Artigo 1.º 
Objeto do Concurso 

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na 

sequência do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisição de Prestação de 

Serviços para confecção e fornecimento de alimentação, de acordo com as condições e 

especificações previstas no presente caderno de encargos e cláusulas técnicas. 

 
Artigo 2.ª 

Prazo de Vigência 
1. O objeto do concurso terá como período de vigência de 01 de janeiro de 2021 até 31 de 

dezembro de 2021.  

 

2. Havendo acordo expresso entre as partes, o contrato poderá ser prorrogado, sendo reduzido a 

escrito, até ao máximo disposto no artigo 440.º do decreto-lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto, 

para os seguintes períodos: 

a. 1 de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022; 

b. 1 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023. 

 

3. O contrato produz efeitos materiais desde a data da sua celebração, salvo quanto aos seus 
efeitos financeiros, os quais só se produzirão a partir da notificação da decisão de visto do 
Tribunal de Contas em sede de fiscalização prévia.  
 

4. O presente contrato origina um compromisso plurianual, pelo que o início da prestação de 
serviços está condicionado à autorização para assunção do compromisso plurianual. 
 

 

Artigo 3.º 

Preço contratual 
1. Entende-se por preço contratual o preço a pagar pelo Contraente Público, em resultado das 

propostas adjudicadas, pela execução de todas as prestações que constituem o objeto do 
contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 97.º do CCP, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. 
 

2. No preço contratual está expressamente incluído o preço a pagar pela execução das prestações 
objeto do contrato na sequência de qualquer prorrogação contratualmente prevista, expressa 
ou tácita, do respetivo prazo do CONTRATO. 

 
3. O preço contratual inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja 

expressamente atribuída ao Contraente Público, nomeadamente os relativos ao transporte dos 
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bens objeto do contrato para o respetivo local de entrega, seguros, fretes, taxas alfandegárias, 
instalação, montagem, demonstração das especificações técnicas, ensaio de todos os bens 
fornecidos e manutenção de meios materiais, bem como quaisquer encargos decorrentes da 
utilização de marcas registadas, patentes ou licenças. 

 

Artigo 4.º 

Parâmetro Base 
1. Nos termos previstos do artigo 42.º do CCP, é submetido à concorrência o preço global das 

refeições e o preço dos suplementos/componentes dos reforços, conforme definido no n.º 1 do 

artigo 21.º do Programa do Procedimento. 

 

2. O limite máximo, anual,  fixado no Caderno de Encargos quanto ao preço a pagar pelo objeto do 

CONTRATO é de 3.831.971,01€ 

 

3. Propostas com preços superiores, ao indicado no número anterior, serão excluídas. 

 
Artigo 5.º 

Lote 
1. O presente procedimento é constituído por 1 (um) lote, conforme identificado: 

 

Lote Posição Descrição  
Preço base da 

posição 
Preço base do 

lote 

1 
1 Subtotal anual das Refeições 1.150.466,49 € 

1.253.640,34 € 
2 Subtotal anual dos Suplementos/componentes de reforços 103.173,85 € 

 
2. O concorrente tem que apresentar preço para todas as posições do  lote a que concorre. O 

não cumprimento desta premissa implicará a exclusão da proposta. 
 

3. As propostas que apresentem um preço superior por posição, será motivo de exclusão. 
 

4. Os actos e decisões relativos a cada lote são independentes e não prejudicam a validade e 
eficácia das decisões sobre um outro lote e/ou a respectiva tramitação. 
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Artigo 6.º 

Critérios Não Submetidos à Concorrência 

1. Nos termos do n.º 5 do artigo 42.º do CCP, os concorrentes devem observar nas suas propostas, 
e como eventuais futuros Co-contratantes, garantir, sem encargos adicionais para o Contraente 
Público, os aspetos não submetidos à concorrência referidos no Clausulado Técnico do presente 
Caderno de Encargos. 
 

2. O incumprimento dos pressupostos no Clausulado Técnico implica a exclusão da proposta 
apresentada. 

 
Artigo 7.º 

Documentos Integrantes do Contrato 

1. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.  
 

2. Fazem parte integrante do contrato a celebrar os seguintes elementos: 
a. Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos 

concorrentes e que tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a 
decisão de contratar; 

b. Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  
c. O presente Caderno de Encargos;  
d. A proposta adjudicada;  
e. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Co-contratante.  

 
3. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva 

prevalência é determinada pela ordem indicada no número anterior.  
 

4. O Contraente Público pode excluir expressamente do contrato os termos ou condições 
constantes da proposta adjudicada que se reportem a aspetos de execução do contrato não 
regulados pelo presente Caderno de Encargos e que não sejam considerados estritamente 
necessários à sua execução ou sejam considerados desproporcionados. 

 
5. Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e 

seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos, de acordocom 
o disposto no artigo 99.º do CCP e aceites pelo Co-contratante nos termos disposto do artigo 
101.º do mesmo código.  

 
6. Os aditamentos ao CONTRATO devem estabelecer a sua própria prevalência relativamente aos 

restantes documentos. 
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Capítulo II 
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS 

 
Secção I 

Obrigações do Co-contratante 
 

Artigo8.º 
Obrigações Principais do Co-contratante 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de 
Encargos ou nas cláusulas contratuais, da celebração do contrato decorrem para o Co-
contratante as seguintes obrigações principais:  
a. Obrigação na continuidade da prestação de serviços conforme a proposta e com as 

Clausulas Técnicas do Caderno de Encargos. 
 

2. O Co-contratante fica obrigado a recorrer a todos os meios humanos, materiais e 
informáticos que sejam necessários e adequados, bem como ao estabelecimento de um 
sistema de organização, necessário para perfeita e completa execução das tarefas da sua 
responsabilidade. 

 
Artigo 9.º 

Responsabilidade Extra-Contratual 

1. O Co-contratante responde, nos termos gerais de direito, por quaisquer danos causados 
no âmbito do CONTRATO, pela culpa ou pelo risco. 
 

2. O Co-contratante responde igualmente, nos termos em que o comitente responde pelos 
actos do comissário, pelos prejuízos causados por terceiros contratados no âmbito do 
CONTRATO. 

 
3. Pelas multas e indemnizações a pagar pelos prejuízos causados respondem, em primeiro 

lugar, as importâncias que o Co-contratante tenha a receber, em segundo lugar, às 
cauções e, finalmente, os restantes bens do Co-contratante. 

 
Artigo 10.º 

Conformidade e Operacionalidade dos Serviços 
1. O Co-contratante obriga-se a prestar os serviços objeto do presente contrato com as 

características, especificações e requisitos previstos nas cláusulas técnicas que constituem 
a Parte II do presente Caderno de Encargos. 

 
2. O Co-contratante deverá facultar ao Contraente Público todos os meios necessários à 

verificação da qualidade dos serviços prestados.  
 

Artigo 11.º 
Incumprimento do Contrato 

1. Caso o Co-contratante não cumpra de forma exacta e pontual às obrigações contratuais 
por facto que lhe seja imputável, o Contraente Público notificá-lo-á para suprir as mesmas 
dentro de um prazo razoável, não superior a 10 (dez) dias.  
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2. O número anterior não será aplicado, salvo quando o cumprimento da obrigação 
contratual se tenha tornado impossível ou o Contraente Público tenha perdido o interesse 
pela mesma. 

 
 

Subsecção II 
Dever de Informação e Sigilo 

Artigo 12.º 
Objeto do Dever de Informação e Sigilo 

1. O Co-contratantedeve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e 
não técnica, comercial ou outra, relativa ao Contraente Público, de que possa ter 
conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução do contrato.  

 
2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas 

a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o 
destinado direta e exclusivamente à execução do contrato. 

 
3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem 

comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo adjudicatário ou 
que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo judicial ou a 
pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes. 

 
 

Secção II 
Obrigações do Contraente Público 

Artigo 13.º 
Liberação da Caução 

A liberação integral da caução destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das 
obrigações contratuais ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias contados após o cumprimento das 
obrigações do Co-contratante, nos termos do n.º 3 do artigo 295.º do CCP. 

 
Artigo 14.º 
Faturação 

1. O Contraente Público não concederá qualquer adiantamento de preço por conta de 
prestações a realizar ou atos preparatórios ou acessórios das mesmas. 

 
2. As faturas são enviadas obrigatoriamente para o Serviço de Aprovisionamento – Stocks, do 

Hospital do Espírito Santo de Évora, E.P.E., e devem incluir a seguinte informação: 

a. Número da nota de encomenda; 

b. Número de compromisso; 

c. Descrição da prestação de serviços; 

d. Taxa de I.V.A., aplicável; 

e. Preço global dos encargos. 
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3. Nas situações em que as faturas não apresentem os dados conforme referidos no número 

anterior, o Co-contratante não poderá reclamar ao Contraente Público o respetivo 

pagamento. 

 

4. Em caso de discordância por parte do Contraente Público, quanto aos valores indicados 

nas faturas, deve esta comunicar ao Co-contratante por escrito, os respetivos 

fundamentos, ficando o Co-contratante obrigado a prestar os esclarecimentos necessários 

ou proceder à emissão de Nota de Crédito. 

 

5. O Co-contratante não poderá faturar serviços que não constem da sua proposta, e que não 

tenham sido objeto de execução do Contrato. Caso o faça, o custo será da sua 

responsabilidade, não havendo lugar a qualquer faturação. 

 

6. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto nos números anteriores, as 

faturas são pagas através de transferência bancária para o NIB indicado pelo Co-

contratante. 

 

Artigo 15.º 

Prazo de Pagamento 

1. O prazo de pagamento é de 60 (sessenta) dias de calendário a contar da data de entrada 
da fatura nas instalações do Contraente Público, a qual só pode ser emitida após o 
vencimento da obrigação e emissão da respetiva nota de encomenda. A nota de 
encomenda será emitida pelo período de determinação dos fundos disponíveis, nos 
termos previstos no n.º 2 do artigo 8.º do decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, sendo 
nela necessariamente inscrito, sob pena de nulidade, um número de compromisso válido e 
sequencial. 
 

2. Para os efeitos do n.º 1, a obrigação considera-se vencida com o fornecimento do serviço 
objeto do contrato.  

 
3. O Contraente Público, reserva-se ao direito de descontar aos pagamentos mencionados o 

valor das penalidades, nos termos do presente Caderno de Encargos. 
 

Artigo 16.º 

Atrasos nos Pagamentos 

1. Salvo se o atraso não for lhe for imputável, o Contraente Público está obrigado ao 
pagamento de juros de mora, sempre que exista atraso no cumprimento das obrigações 
pecuniárias, ao Co-contratante sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada pela 
Direção Geral do Tesouro e Finanças pelo período correspondente à mora. 

 
2. Em caso de desacordo, entre as partes, sobre o montante devido, deve o Contraente 

Público efetuar o pagamento sobre a importância em que existe concordância do Co-
contratante. 
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a. No caso dos montantes pagos serem inferiores àqueles que sejam efetivamente 
devidos ao Co-contratante, em função da apreciação de reclamações deduzidas, tem 
este direito a juros de mora sobre essa diferença, nos termos do n.º 1. 
 

3. O atraso em um ou mais pagamentos não determina o vencimento das restantes 
obrigações de pagamento do Contraente Público. 
 

4. Em caso de incumprimento imputável ao Contraente Público, o Co-contratante, 
independentemente do direito de resolução do contrato, nos termos do disposto no 
artigo 332.º do CCP, pode invocar a exceção de não cumprimento nos termos do 327.º do 
mesmo código. 
 

5. O presente artigo apenas é aplicável, conforme disposto no artigo 12.º do decreto-lei n.º 
62/2013 “Até 31 de dezembro de 2015 o disposto no presente diploma não é aplicável às 
entidades pública que façam parte do Serviço Nacional de Saúde, salvo quando o credor 
seja uma micro ou pequena empresa cujo o estatuto esteja certificado pelo IAPMEI – 
Agência para a Competitividade e Inovação, I.P., nos termos do Decreto-Lei n.º 372/2007, 
de 6 de novembro, aletrado pelo Decreto-Lei n.º 143/2009, de 16 de junho.” 

 
Artigo 17.º 

Poder de Fiscalização 

1. O Contraente Público exercerá o poder de fiscalização durante a execução do contrato 
nomeadamente através de: 

a) Realização de reuniões periódicas entre o Contraente Público e o Co-contratante; 
b) Inspeção às viaturas afectas à prestação de serviços; 
c) Inspeção à unidade de produção de refeições; 
d) Supervisão da manutenção dos equipamentos, a cargo do Serviço de Instalações e 

Equipamentos do Hospital; 
e) Acompanhamento do empratamento; 
f) Aplicação de questionários de satisfação a utentes e profissionais; 
g) Acompanhamento de auditorias externas, como por exemplo, ASAE ou outras. 

 
2. O Contraente Público exercerá o direito de rescisão do CONTRATO a título de sanção, caso 

o Co-contratante não cumpra, ou não cumpra rigorosamente, os artigos do presente 
Caderno de Encargos, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 333.º CCP. 

 
 

CAPÍTULO III 
PENALIDADES CONTRATUAIS E RESOLUÇÃO 

Artigo 18.º 
Penalidades Contratuais 

1. Pelo incumprimento das datas e prazos de prestação do serviço objeto do contrato, o 
Contraente Público pode exigir ao Co-contratante o pagamento de uma pena pecuniária, 
conforme definido no Apêndice X constante dos Anexos do Clausulado Técnico. 
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2. As penalizações serão obrigatoriamente deduzidas na fatura do mês seguinte ou através 
da emissão de nota de crédito no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a deteção da 
infração. 
 

3. As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Contraente 
Público exija uma indemnização pelo dano causado. 
 

4. Aplicação das penas pecuniárias terão como limites máximos, os mencionados no artigo 
329.º do CCP. 

 
Artigo 19.º 

Resolução do Contrato pelo Contraente Público 
1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução do contrato previstos na lei, 

oContraente Públicopode resolver o contrato, a título sancionatório, no caso de o Co-
contratante violar de forma grave ou reiterada qualquer das obrigações que lhe 
incumbem, designadamente nos seguintes casos:  
a. Se se verificar grave ou por mais de uma vez inobservância das disposições do 

CONTRATO ou quaisquer circunstâncias que revelem a existência de má-fé por parte 

do Co-contratante; 

b. Quando houver atraso na execução das obrigações decorrentes do objeto de 

CONTRATO; 

c. Quando o início da execução do CONTRATO não se verifique no prazo fixado; 

d. Quando houver incumprimento reiterado das orientações transmitidas pelo 

Contraente Público, ou seja, quando se verifique 3 (três) situações não consecutivas de 

incumprimento;  

e. Se o Co-contratante, sem prévia autorização, transmitir a terceiros ou emergentes da 
presente prestação de serviços; 

f. Aumento injustificado dos preços; 
g. Quando houver recusa expressa no pagamento das penalidades. 

 
2. O direito de resolução, referido no número anterior, exerce-se mediante declaração 

enviada ao Co-contratante. 
 
3. Nos casos de resolução sancionatória, havendo lugar a responsabilidade do Co-

contratante, será o montante respetivo deduzido das quantias devidas. 
 

4. O Contraente Público pode ainda resolver o contrato por razões de interesse público, 
devidamente fundamentado, e mediante o pagamento ao Co-contratante de justa 
indemnização decida por via judicial ou mediante recurso a arbitragem. 

 
Artigo 20.º 

Resolução do Contrato pelo Co-Contratante 
1. Sem prejuízo de outros fundamentos de resolução previstos na lei, o Co-contratante pode 

resolver o contrato quando:  
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a. Qualquer montante que lhe seja devido esteja em dívida há mais de 6 (seis) meses ou 
o montante em dívida exceda 25% (vinte e cinco por cento) do preço contratual, 
excluindo juros. 

b. O direito de resolução pode ser exercido mediante declaração ao Contraente Público, 
produzindo efeitos 30 (trinta) dias após a receção, salvo se o Contraente Publico 
cumprir as obrigações em atraso nesse prazo, acrescidas de juros de mora a que 
houver lugar 

 
2. O direito à resolução é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem. 
 
3. A resolução do contrato nos termos dos números anteriores não determina a repetição 

das prestações já realizadas pelo Co-contratante, cessando, porém, todas as obrigações 
deste ao abrigo do contrato, com exceção daquelas a que se refere o artigo 444.º do CCP. 

 
Artigo 21.º 

Suspensão da Execução do Contrato 
1. A execução das prestações que constituem o objeto do contrato pode ser, total ou 

parcialmente, suspensa de acordo com o disposto no artigo 297.º do CCP.  
 

2. Em caso de suspensão do contrato, o recomeço da execução, será efetuada nos termos 
do artigo 298.º do CCP 

 
Artigo 22.º 

Caso Fortuito ou Força Maior 
1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se, por caso fortuito ou de força 

maior, for impedido de cumprir as obrigações assumidas no contrato. 
 

2. Nenhuma das partes incorrerá em qualquer obrigação de indemnizar, compensar ou 
ressarcir a outra por quaisquer prejuízos incorridos ou a incorrer para cumprimento das 
suas obrigações contratuais por força de caso fortuito ou de força maior. 

 
3. Para os efeitos dos números anteriores, considera-se caso de força maior o facto 

praticado por terceiro pelo qual a parte não seja responsável, direta ou indiretamente, ou 
que, para a sua verificação, não tenha comprovadamente contribuído, bem como 
qualquer facto natural, situação imprevisível ou inevitável cujos efeitos se produzam 
independentemente da vontade ou das circunstâncias pessoais das partes, 
nomeadamente: 

a. Atos de guerra ou de subversão; 
b. Epidemias; 
c. Ciclones; 
d. Tremores de terra, fogo, raios, inundações que afetem as instalações ou a capacidade 

produtiva das partes; 
e. Greves gerais ou sectoriais que impliquem quebra total da capacidade produtiva das 

partes. 
 
4. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior que impeçam o cumprimento total 

ou parcial do contrato ou que impliquem atrasos ou prejuízos na execução do contrato ou 
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o agravamento do seu custo deve comunicar e justificar tais situações à outra parte, 
indicando o prazo previsível para o restabelecimento da situação. 

 
5. O Co-contratante deve, no prazo de 8 (oito) dias a contar do conhecimento da ocorrência, 

notificar o Contraente Público da duração previsível do acontecimento e dos seus efeitos 
na execução do contrato, juntando certificado das entidades competentes que ateste a 
realidade e exatidão dos factos alegados e oferecendo prova de, em tempo devido, ter 
esgotado todos os meios para reduzir ao mínimo o atraso e os prejuízos na execução do 
contrato. 

 
6. Se o Co-contratante não puder, por razões que não lhe sejam imputáveis, apresentar os 

certificados referidos no número anterior dentro do prazo aí previsto, deve apresentá-los 
logo que possível, apresentando igualmente a justificação para tal atraso. 

 
7. O incumprimento pelo Co-contratante do disposto nos números anteriores implica a sua 

responsabilidade pelo incumprimento das obrigações contratuais em causa, não podendo 
invocar os direitos previstos no n.ºs 1 e 2. 

 
Artigo 23.º 

Direitos de Propriedade Intelectual e Industrial 
1. São inteiramente da responsabilidade do Co-contratante os encargos ou a 

responsabilidade civil decorrentes da incorporação em qualquer dos bens objeto do 
contrato, ou da utilização nesses mesmos bens, de elementos de construção, de 
hardware, de software ou de outros que respeitem a quaisquer patentes, licenças, 
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial ou direitos de 
autor ou conexos. 

 
2. Seo Contraente Público vier a ser demandado por ter infringido, na execução do contrato 

ou na posterior utilização dos bens objeto do mesmo, qualquer dos direitos referidos no 
número anterior, terá direito de regresso contra o Co-contratante por quaisquer quantias 
pagas, seja a que título for. 

 
CAPÍTULO IV 

CAUÇÃO 
Artigo 24.º 

Execução da Caução 
1. A caução prestada para bom e pontual cumprimento das obrigações decorrentes do 

contrato, nos termos do Programa do Procedimento, pode ser executada pelo Contraente 
Público, sem necessidade de prévia decisão judicial ou arbitral, para satisfação de 
quaisquer importâncias resultantes de mora, cumprimento defeituoso, incumprimento 
definitivo pelo Co-contratante das obrigações contratuais ou legais, incluindo o 
pagamento de penalidades, ou para quaisquer outros efeitos especificamente previstos 
no contrato ou na lei.  

 
2. A resolução do contrato pelo Contraente Público não impede a execução da caução, 

desde que para isso haja motivo. 
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3. A execução parcial ou total da caução referida nos números anteriores constitui o Co-
contratante na obrigação de proceder à sua reposição pelo valor existente antes dessa 
mesma execução, no prazo de 15 (quinze) dias após a notificação do Contraente Público 
para esse efeito.  

 
4. Quando não haja a renovação da caução nos termos do número anterior, pode o 

Contratante Público resolver o contrato a título sancionatório, nos termos da alínea g) do 
n.º 1 do artigo 333.º do CCP.  

 
5. A caução prestada pelo concorrente a quem venha a ser adjudicado o objecto do contrato 

responderá pelo cumprimento pontual das obrigações que o Co-contratante assume, sem 
prejuízo das indemnizações legais que o Estado venha a ter direito pelos prejuízos que daí 
lhe advenham. 

 
 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 25.º 
Revisão de Preços  

Não é permitida a revisão dos preços propostos, em circunstância alguma, durante a execução 
do contrato. 
 

Artigo 26.º 
Subcontratação e cessão da posição contratual 

O Co-contratante não pode subcontratar e ceder, total ou parcialmente, a sua posição 
contratual ou qualquer dos direitos e obrigações decorrentes do contrato, sem prévia 
autorização do Contraente Público, conforme o disposto no CCP. 
 

Artigo 27.º 
 Notificações e Comunicações 

1. As notificações e comunicações entre as partes relativas à fase de execução do contrato 
devem ser efetuadas através de correio eletrónico ou de outro meio de transmissão 
escrita e eletrónica de dados, ou por via postal, por meio de carta registada ou de carta 
registada com aviso de receçãodevendo ser endereçadas para as moradas indicadas no 
CONTRATO e presumindo-se efetuadas nas seguintes condições: 

 

TRANSMISSÃO DATA DE EFETIVIDADE 

Correio eletrónico Na data de respetiva expedição 

Fax Na data constante do relatório de transmissão 

Correio registado com aviso de receção Na data da assinatura do aviso 

 
2. As notificações e as comunicações que tenham como destinatário o Contraente Público e 

que sejam efetuadas através de correio eletrónico ou de outro meio de transmissão 
escrita e eletrónica de dados, após as 17 (dezassete) horas do local de receção ou em dia 
não útil nesse mesmo local, presumem-se feitos às 10 (dez) horas do dia útil seguinte. 
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3. Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser 
comunicada à outra parte. 

 
Artigo 28.º 

Outros Encargos 
Todas as despesas derivadas da elaboração da proposta, nomeadamente as despesas e 
encargos inerentes à prestação do contrato, que engloba as decorrentes do visto do Tribunal 
de Contas, são da responsabilidade do Co-contratante. 

 
Artigo 29.º 

Contagem dos Prazos 
Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias 
feriados, nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 471.º do CCP. 
 

Artigo 30.º 
Execução do Contrato 

O Contraente Público e o Co-contratante encontram-se obrigados a atuar de boa-fé durante a 
execução do contrato e a não exercer os direitos nele previstos, ou na lei, de forma abusiva. 

 

Artigo 31.º 

Legislação Aplicável 

1. O contrato fica sujeito ao disposto na legislação portuguesa, com renúncia expressa a 
qualquer outra. 
 

2. Sem prejuízo de outras leis e regulamentos especialmente aplicáveis, a tudo o que não 
esteja expressamente previsto ou regulado no presente caderno de encargos e na demais 
regulamentação do contrato aplica-se o regime previsto no Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo decreto-lei n.º 111-B/2017 de 31 de agosto e demais alterações. 

 
Artigo 32.º 

Gestor do Contrato 

O Contraente Público deve designar um gestor do contrato, com a função de acompanhar Nos 

termos do artigo 290.º-A do CCP, o gestor do presente contrato, designado pelo órgão 

competente para a decisão de contratar, é o administrador da área. 

 
Artigo 33.º 

Serviço de Segurança no Trabalho 
1. No prazo máximo de 10 dias uteis após o início do contrato, o adjudicatário é obrigado a 

apresentar os seguintes: 
a) Elementos que assegurem o estado de saúde dos seus trabalhadores mais 

especificamente cópias das fichas de aptidão dos funcionários (artigo 110.º da Lei 
n.º 102/2009 de 10 de Setembro), que desenvolvem a sua atividade nas instalações 
do HESE; 

b) Apresentar a avaliação de riscos para a atividade que desenvolve (artigo 15.º da Lei 
n.º 102/2009 de 10 de Setembro e Lei 3/2014 28 Janeiro) (obrigatoriamente, riscos 
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para a segurança e saúde bem como as medidas de proteção e prevenção e a forma 
como se aplicam); 
 

2. No caso específico de acidentes de trabalho artigo 91, nº2, Lei n.º 98/2009 de 4 de 

Setembro e artigo 111.º da Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro a empresa prestadora 

deverá comunicar a sua ocorrência ao SSST no prazo máximo de 24 horas. Em caso de 

acidentes mortais de imediato. 

 

3. Relativamente a combate a incêndios e de evacuação os prestadores devem cumprir o que 

está definido no plano de emergência interno do HESE EPE com os seus trabalhadores 

designados para a função e com formação específica para o efeito. (Lei 102/2009 de 10 de 

Setembro artigo 19 e 20) 

 
4. O consumo de álcool (Portaria 390/2002 11 de Abril, artigo 4), é interdito nos locais de 

trabalho da administração pública. Também se aplica na coordenação e na cooperação 

com outras empresas e entidades que desenvolvam, simultaneamente, atividades com os 

respetivos trabalhadores no mesmo local de trabalho (Portaria 390/2002 11 de Abril, 

artigo 4 nº 3c). 

 
 

Artigo 34.º 
Foro competente 

1. Na eventualidade de qualquer conflito, as partes devem sempre procurar chegar a um 
acordo sobre a situação em litígio, dentro dos princípios da boa-fé contratual. 

 
2. No caso de as partes não conseguirem chegar a um acordo, nos termos do número 

anterior, deve o litígio ser dirimido de acordo com a legislação portuguesa aplicável e é 
competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Beja, com expressa renúncia a qualquer 
outro. 
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PARTE II 
CLÁUSULAS TÉCNICAS 
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PREÂMBULO 

O Hospital do Espírito Santo Évora, E.P.E. (adiante designado por HESE) é constituído por dois 

edifícios: o edifício do Espírito Santo (EES) e o edifício do Patrocínio (EP).Atualmente existe 

ainda uma unidade de internamento localizada no Hospital Militar, o Serviço de Medicina 

Apoio e uma extensão do Serviço de Consultas Externas, localizado no Quartel das Mesquitas. 

 

O edifício do Espírito Santo, localizado no Largo Senhor da Pobreza, encontra-se separado do 

edifício do Patrocínio por uma avenida.  

 

O Hospital Militar localiza-se  na Rua Dom Augusto Eduardo Nunes e o Quartel das Mesquitas 
no Largo São Domingos. 
 

A unidade de produção de refeições localiza-se no 2º piso do edifício do Patrocínio, com 

acesso direto à rua, acesso à cafetaria (adaptado como refeitório de pessoal) e aos pisos dos 

serviços de internamento, sendo o transporte das refeições realizado através de dois 

elevadores exclusivos para o efeito. 

 

O transporte das refeições para os serviços de internamento é realizado através de viatura 

isotérmica, reservada para o efeito, a partir da unidade de produção de refeições do edifício 

do Patrocínio até à cave do edifício do Espírito Santo e até entrada do Hospital Militar. Apesar 

de ser uma distância relativamente curta (inferior a 1km), o tempo médio do percurso para 

ambas as instalações é de aproximadamente 5 a 10 minutos. 

 

Para o Serviço de Consultas Externas localizado no Quartel das Mesquitas é efetuado o 

transporte semanal de reforços de utentes, através viatura isotérmica, disponibilizada pelo 

adjudicatário. O tempo médio do percurso para esta instalação é de aproximadamente 15 

minutos. 

 

O refeitório do edifício do Espírito Santo localizado no 1º piso deste edifício tem acesso direto 

à rua, sendo o transporte das refeições realizado em viatura isotérmica, disponibilizada pelo 

adjudicatário. Mais uma vez, apesar de ser uma distância relativamente curta (inferior a 1km), 

o tempo médio do percurso é de aproximadamente 5 minutos.                
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Artigo 1.º 

Objeto do concurso 

1. O contrato tem por objeto o fornecimento de alimentação (refeições e reforços) a utentes 

e funcionários do HESE, incluindo: 

- Pequeno-almoço, meio-da-manhã, almoço, lanche, jantar e ceias para doentes; 

- Almoços, jantares e ceias para pessoal, 

- Refeições a acompanhantes de doentes. 

 

Para os utentes em sistema de confeção diferida com distribuição a frio (almoço e jantar) e a 

quente para os funcionários: 

 

2. A cargo do adjudicatário fica também a distribuição de refeições para doentes até à copa 

dos serviços, bem como a realização dos investimentos considerados no artigo 9.º das  

cláusulas técnicas.  

 

3. O adjudicatário deverá assegurar o fornecimento e distribuição de: 

 Reforços alimentares para doentes/utentes (apêndice III); 

 Reforços alimentares para pessoal (apêndice III); 

 Reforços alimentares para dadores de sangue: internos e externos (brigadas de 

sangue); 

 Outro tipo de reforços que venham a ser considerados necessários. 

 

4. Os reforços alimentares constantes nos apêndice III, são indicativos da sua composição, 

esta poderá variar de acordo com as necessidades dos serviços.  

 

5. A entidade adjudicante reserva-se o direito de durante a vigência do contrato alterar a 

composição ou suspender os reforços, sem ter que indemnizar o adjudicatário. 

 

6. O adjudicatário assegurará a exploração da cafetaria (adaptada a refeitório) do Edifício do 

Patrocínio. 

 

7. Fica por conta do adjudicatário a operacionalização junto da Glintt da via para as utentes 

internadas no Serviço de Obstetrícia escolherem e pedirem a sua refeição principal por via 

digital, assumindo os custos (caso existam) inerentes a esta interligação . 

 

8. Tal como exposto no n.º2 do artigo 29.º do presente clausulado, o adjudicatário obrigar-

se-á a realização de análises à qualidade microbiológica. Por isso, é obrigatório que os 

concorrentes indiquem, nas suas propostas, a lista de entidade(s) laboratorial(ais) 

exteriores ao concorrente, e por este subcontratadas, como apoio à garantia da qualidade 

e ao controlo periódico da qualidade microbiológica. 
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9. O adjudicatário deverá obrigatoriamente assegurar a prestação de serviços até à conclusão 

do novo procedimento concursal. 

 
10. Em caso de a entidade adjudicante necessitar de realizar obras na unidade (cozinha) o 

adjudicatário promoverá a confeção das refeições em outra Unidade e transportará com 

periodicidade de até 3 a 4 vezes por semana, as refeições para o HESE, sem alteração dos 

preços previstos na proposta. 

Artigo 2.º 

Estimativa mensal  

1. A estimativa mensal, com base no histórico, do número de dietas, por tipo de dieta, 

encontra-se no apêndice IV. 

 

2. Os géneros alimentares que podem ser fornecidos e as capitações por dieta estão 

consignados no apêndice V e no apêndice VI. 

 

3. As previsões que constam neste clausulado constituem apenas uma estimativa, podendo, 

por isso, variar, quer por defeito, quer por excesso, dependendo do número de doentes 

atendidos. Deste modo, o HESE apresenta estes números com carácter meramente 

indicativo, obrigando-se o adjudicatário a assegurar o fornecimento de refeições ao 

conjunto da população hospitalar, e a faturar ao HESE consoante as refeições/reforços 

efetivamente servidos, pelos montantes da proposta. 

 
4. Nos termos do n.º anterior, a Entidade Adjudicante não tem que obrigatoriamente 

adquirir todas as quantidades colocadas a concurso, as quantidades não adquiridas não 

poderão resultar em qualquer indeminização ao fornecedor. 

 
5. O HESE encontra-se atualmente a reestruturar a requisição dos reforços/suplementos, 

futuramente será efetuado através da aplicação CPC, nesta sequência é previsível que se 

verifique um decréscimo da quantidade expectável. 

 

Artigo 3.º 

Requisitos da Prestação 

1. Apresentação de plano de HACCP adaptado á prestação de serviço a afetar no ato da 

proposta (sujeito a aprovação, caso se adjudique). 

 

2. O sistema a utilizar para a confeção e distribuição das refeições para os doentes é o 

sistema a frio (CooK–Chill),  

a) Relativamente às temperaturas de armazenagem e de empratamento das refeições 

encontram-se descritas nas normas de higiene na receção e armazenagem dos 

produtos, vd. artigo 26.º e seguintes e a demais legislação aplicável. 
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b) No sistema a frio poderá haver necessidade de alterar o tipo de confeção de alguns 

alimentos quando se trate de dietas personalizadas (elaboradas de acordo com os 

hábitos alimentares dos doentes e a situação clínica); 

c) Poderá haver necessidade de corrigir determinados procedimentos, como a confeção 

de alguns alimentos que no sistema a frio estão sujeitos a mudança das suas 

características organolépticas. 

 

3. O sistema a utilizar nos refeitórios do Hospital é o sistema tradicional a quente. 

  

4. A preparação, confeção e distribuição das refeições terão de ser executadas em perfeita 

conformidade com as condições estabelecidas nos documentos contratuais e demais 

legislação aplicável. 

 

5. O adjudicatário é responsável pela qualidade e condições higiossanitárias na preparação, 

confeção e na distribuição das refeições, correndo por sua conta a reparação dos danos e 

prejuízos nos casos em que se verifiquem perigos físicos, químicos ou microbiológicos. 

 

6. Em caso de reprovação de géneros ou da ementa, o adjudicatário deverá proceder à sua 

substituição imediata por produtos idênticos ou sucedâneos sem prejuízo do 

funcionamento normal do serviço. 

 

7. O fornecimento de produtos destinados à elaboração de dietas específicas para doentes 

(ex: sem glúten, sem lactose, vegetariana) ou enriquecimento calórico ou proteico das 

dietas existentes devem ser assegurados e suportados pelo adjudicatário. 

 

8. O empacotamento do pão, talheres e guardanapos para doentes e pessoal é obrigatório e 

da responsabilidade do adjudicatário.  

 

9. O adjudicatário fornecerá os produtos não alimentares e alimentares destinados ao 

fornecimento de reforços (solicitação extra) mediante requisição autorizada pelo 

responsável do SND,  ou no nutricionista em quem este delegar durante o período de 

expediente. As requisições que não forem devidamente autorizadas, não poderão ser 

faturadas ao HESE. 

 

10.  O HESE transfere para o adjudicatário a responsabilidade por eventuais penalizações 

impostas pelas autoridades de fiscalização por incumprimentos que sejam imputáveis ao 

adjudicatário. 

 

11. O adjudicatário é responsável por assegurar que as utentes internadas no Serviço de 

Obstetrícia iniciem a escolha e pedido de refeições principais através de via digital, com a 

utilização de tablets, a colocar pelo adjudicatário. 
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Artigo 4.º 

Fornecimentos Diversos 

É da responsabilidade do adjudicatário o fornecimento dos seguintes artigos: 

a) Sacos de papel para empacotamento dos talheres. 

b) Talheres em inox (colher de sopa, garfo, faca, faca de sobremesa, garfo de sobremesa e/ou 

colher de sobremesa) para adultos e crianças (para o serviço de Pediatria). 

c) Guardanapo de papel de dupla folha para acompanhar o envio de todos géneros 

alimentares. O envio de guardanapos para os serviços será por excesso, ou seja, por 

exemplo um serviço com 30 camas, excluindo o almoço e jantar, o adjudicatário deverá 

assegurar um guardanapo para o pequeno-almoço, meio da manhã, lanche e ceia x 30 

camas.  

d) Sempre que os serviços solicitarem guardanapos o adjudicatário deverá envia-los. 

e) Toalhas de papel para os tabuleiros. 

f) Louça descartável (desde que a situação clínica do doente o justifique), onde estão 

incluídas palhinhas  de papel. 

g) Com exceção das Brigadas de Sangue, toda a água engarrafada é fornecida em garrafas 

de vidro, sendo a responsabilidade da recolha do vasilhame do adjudicatário. 

h) Embalagens em policarbonato com tampa para sobremesas, reforços, sopas, saladas, entre 

outros, de salientar que está proibida  a utilização de descartáveis. O transporte  dos 

géneros alimentares deverá ser efetuado em caixas hermeticamente fechadas (sendo 

proibido o uso de sacos plásticos), os géneros perecíveis deverão ser transportados em 

caixas isotérimicas e hermeticamente fechadas. 

i) Nas dietas com prescrição de reforço hídrico, o Prestador de Serviços fica obrigado ao 

fornecimento de um copo de 2,5 dl com tampa e um jarro (de características já definidas), 

na refeição do pequeno-almoço. 

j) O adjudicatário  fica ainda obrigado a adquirir e manter um stock dos seguintes utensílios 

específicos para doentes com necessidades especiais em cada serviço:  

 Copos com duas abas para manipulação com as duas mãos;  

 Rebordo amovível de prato;  

 Pratos com rebordo elevado e fundo com antiderrapante;  

 Cabo flexível e engrossado de talher (para "fixar" junto ao punho);  

 Kit de talheres com cabos engrossados;  

 Garfos e colher com cabo engrossado e desvio(s) à direita e à esquerda.  

mailto:geral@hevora.min-saude.pt
http://www.hevora.min-saude.pt/


 

 

Telefone: 266 740 100 | Fax: 266 701 821 

geral@hevora.min-saude.pt | www.hevora.min-saude.pt 

Largo Senhor da Pobreza, s/n - 7000-811 Évora 

Entidade Pública Empresarial | Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora 

sob o n.0 508 085 888 NIPC/NIF: 508 085 888 | Capital Estatutário: 40.280.000,00 euros 

 

Página 37 de 201 

 

k) Todas as matérias-primas e bens não alimentares destinados à higiene do pessoal do 

adjudicatário, designadamente sabonete líquido, desinfetante e toalhetes de papel para as 

mãos, luvas e máscaras cirúrgicas para todos os funcionários. 

l) Cabe ao prestador do serviço a impressão de todos os mapas necessários para o 

fornecimento diário de alimentação, devendo para o efeito fornecer às suas expensas, 

todos os consumíveis necessários(papel, toners e etiquetas autocolantes para todas as 

refeições). 

 

Artigo 5.º 

Situação de emergência e/ou catástrofe 

1. Em situação de emergência e/ou catástrofe fica o adjudicatário responsável por garantir o 

cumprimento de todas as obrigações que constituem o objeto do presente contrato.  

 

2. É obrigatória a apresentação do plano de emergência no ato da proposta, que dê resposta 

circunstanciada a situações de crise como sejam a falta de abastecimento de água, por 

parte da rede pública, ao HESE. 

 

3. É obrigatória a apresentação do plano de contingência adaptado ao HESE no ato da 

proposta, que dê resposta circunstanciada a situações  pandemia por COVID-19. 

 

Artigo 6.º 

Veículos de transporte 

1. O Adjudicatário é obrigado a colocar 2 (duas) viaturas sendo por eles responsável, 
assumindo todos os encargos nomeadamente seguros automóveis e inspeção periódica, 
devendo fazer prova de conformidade dos referidos documentos, sempre que ocorra 
alguma alteração. 
 

2. Os veículos a disponibilizar, o mesmo deverão ter as seguintes características: 
a) Veiculo de Mercadorias A: 

i. Veiculo com idade igual ou inferior a 10 anos (à data de abertura de 
propostas); 

ii. Veiculo ligeiro de mercadorias; 
iii. Caixa Isotérmica; 
iv. A disponibilizar no prazo máximo de 10 dias uteis, a contar do inicio do 

contrato; 
v. Com plataforma de elevação; 

vi. Que permita o transporte simultâneo de, pelo menos, 9 carros de 
alimentação; 

vii. O veiculo deverá manter-se no decurso do contrato a celebrar; 
 

b) Veiculo de Mercadorias B: 
i. Veiculo com idade igual ou inferior a 10 anos (à data de abertura de 

propostas); 
ii. Veiculo ligeiro de mercadorias, tipo “kangoo” ou equivalente; 
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iii. Caixa Isotérmica; 
iv. A disponibilizar no prazo máximo de 10 dias uteis, a contar do inicio 

do contrato; 
v. O veiculo deverá manter-se no decurso do contrato a celebrar; 

 
Artigo 7.º 

Distribuição da Alimentação 

1. Deverá ser apresentada proposta de preços para a modalidade em que a empresa 

adjudicatária assegurará todo o serviço de refeições, até à copa do serviço. 

 

2. Todas as refeições (principais e intermédias) são preparadas na unidade de produção das 

refeições  e  enviadas em tabuleiros individuais apropriados. 

 

3. Todos os géneros não confecionados, quer para doentes, quer para pessoal, devem ser 
adequadamente acondicionados e distribuídos por refeição e serviço, sempre 
acompanhados de protocolo, o qual deverá ser assinado no ato da entrega por ambas as 
partes com data e hora. 

4. Todas as refeições para doentes (Pequeno-almoço, meio-da-manhã, almoço, lanche, 
jantar, ceia n.º1 e ceia n.º 2) devem ser adequadamente acondicionados e distribuídos por 
serviço, sempre acompanhados de protocolo, o qual deverá ser assinado no ato da entrega 
por ambas as partes e com data e hora. 

5. O não cumprimento da alíneas 3 e 4 implica o não pagamento das respetivas refeições ou 
géneros. 

Artigo 8.º 
Preços e Custos 

1. É obrigatória a apresentação do preçário individual para todas as refeições e reforços 

(doentes e pessoal), de acordo com o apêndice I, bem como o preço unitário para cada 

género/produto alimentar (apêndice II).  

 

2. Deve ser apresentada nota justificativa dos preços individuais para as refeições. 

 

3. A apresentação do preçário unitário dos componentes dos suplementos servirá para, caso 

haja necessidade de diminuição ou não do envio de alguns géneros alimentares, estes 

serão subtraídos ao valor total do reforço  (doente ou pessoal). 

 

Artigo 9.º 

Benfeitorias e investimentos 

O adjudicatário obriga-se a colocar, no prazo máximo de 30 dias após o inicio do contrato: 

1. Palamenta  
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Palamenta  Stock mínimo  

Serviços de Internamento e outros  

Taças isotérmicas  140  

Taças de indução/porcelana* 300 

Taças para salada com tampa  400 

Taças para fruta  400 

Colheres de sopa  450 

Facas  450 

Garfos  450 

Colheres de sobremesa 500 

Facas de sobremesa  400 

Garfos de sobremesa 400 

Refeitório   

Colheres de sopa  175 

Facas  175 

Garfos  175 

Colheres de sobremesa  175 

Pratos rasos  175 

Copos  175 

Pratos de sobremesa/salada  350 

Tabuleiro de refeição  175 

*de acordo com o tipo de carro existente 
 

Deverá ser adquirida a palamenta de forma garantir o stock mínimo supra identificado, no 
prazo máximo de 30 dias após a adjudicação do contrato. 

 

2. Uma “ilha” refrigerada para as saladas, no refeitório do Edifício do Espírito Santo. Esta 

permanecerá durante a vigência do contrato.  

 

3. Colocação de tablets em número suficiente que permita às utentes internadas no 

Serviço de Obstetrícia a escolha das refeições principais por essa via (no mínimo 2 

tablets). 

 

4. Carros de transporte de pequeno almoço e refeições intermédias (em número mínimo 

de 1 por Serviço), os referentes ao edifício do Espirito Santo serão deslocados  para o 

edifício do Patrocínio através de viatura própria. 

 

a) Os referidos carros terão que ter estrutura em alumínio anonizado e  serem 
totalmente fechados, com travão. 

 
b) Deverão ser adequados à lotação dos serviços conforme tabela infra: 
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 SERVIÇOS              LOTAÇÃO SERVIÇOS INTERNAMENTO 

 
CARDIOLOGIA 

Cardiologia 18 
24 

 UCIC 6 

 

CIRURGIA  I 

Cirurgia I 38 

47  Cirurgia Plástica 4 

 UCCI 5 

 
CIRURGIA  II 

Cirurgia  II 22 
28 

 Urologia 6 

 

OBSTETRICIA 

Obstetrícia 26 

37  Ginecologia 8 

 Grávidas Patológicas 3 

 COVID I   16 

 UCI     5 

 UCI - COVID   8 

 
ORTOPEDIA 

Ortopedia 37 
47 

 Oftalmologia 10 

 
PSIQUIATRIA 

Psiquiat – Agudos 23 
27 

 Psiquiat – Crónicos 4 

 MEDICINA  I     29 

 
MEDICINA  II 

    
29 

 

 PEDIATRIA     16 

 MEDICINA APOIO   11 

     
5. Para além dos carros o adjudicatário terá que colocar a respetiva palamenta para esses 

carros (tabuleiro, chávena com capacidade para 2,5 a 3 dl e pires, prato para pão e 
acompanhamento e taça para cereais), bem como termos isotérmicos, 
hermeticamente fechados e com torneira para transporte de leite, café e chá 
adequados à lotação dos serviços. 

 
6. Colocação de um esterilizador de facas na unidade de produção de refeições do HESE. 

 
7. Quatro carros de transporte de refeições principais (almoço e jantar) que serão 

deslocados do Hospital do Patrocínio para o Hospital do Espírito Santo e para o 
Hospital Militar através de viatura própria, com lotação para 24 tabuleiros, 
totalmente fechados, rodados, com travão, com câmara quente e câmara fria 
independentes, devendo pelo menos 75.º c, no centro de todo o tipo de 
alimento,  no máximo em 60 minutos, adequados ao sistema cookchill. No final do 
contrato a propriedade dos 4 carros de regeneração transitará para a entidade 
adjudicante. 
 

8. Colocação de máquina de lavar loiça industrial, túnel de pré-lavagem, com 
capacidade para 100 a 150 cesto/hora, com túnel de secagem, recuperador de 
condensados, potencia de alimentação mínima recomendada de 21 KW, 
enxaguamento com temperatura/tempo de desinfecção. 
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9. Colocação de tabuleiros isotérmios para transporte das refeições para os hospitais 

de dia (hemodinâmica, nefrologia e imunoemoterpia) no total de 15 tabuleiros. 

Artigo 10.º 

Faturação 

1. As faturas enviadas pelo adjudicatário, para além do referido no artigo nº 14 do programa 

do concurso, devem contemplar:  

a) A faturação pela prestação do serviço de confeção e distribuição de alimentação, que 

deve corresponder ao total de refeições/suplementos fornecidos em cada edifício 

(indicar a quantidade e o preço unitário de cada tipologia); 

 

2. O adjudicatário enviará à entidade adjudicante nos primeiros 5 dias úteis de cada mês, as 

faturas discriminadas referentes ao número de refeições e suplementos efetivamente 

servidas durante o mês anterior, bem como todos os elementos justificativos do montante 

a pagar. 

 

Artigo 11.º 

Documentos 

1. As propostas têm que ser acompanhadas dos seguintes documentos: 

 

a) Plano HACCP, como previsto no n.º 1 do artigo 3.º das Cláusulas Especiais; 

b) Plano anual de manutenção das instalações e equipamentos da Unidade de 

Alimentação do HESE; 

c) Plano de emergência para resposta a situações de crise e plano de contingência para 

resposta a situações de pandemia por COVID 19, como consignado nos números 2 e 3 

do artigo 5.º das Cláusulas Especiais; 

d) Escala de distribuição de funcionários para um mês, respeitando o horário de abertura 

e fecho da unidade de produção das refeições e designação dos elementos  a alocar a 

cada um dos seus sectores: gabinete da gerência, cafetaria/refeitório do edifício do 

Patrocínio,  refeitório do edifício de Espírito Santo (elemento para a copa, elemento 

para a caixa,  elemento para o empratamento e elemento para reposição dos géneros 

e refeições em falta), despensa,preparação da carne, preparação do peixe, preparação 

das hortaliças, preparação das sobremesas (frutas e doces), preparação de pequenos-

almoços, lanches e ceias de doentes funcionários, preparação de suplementos de 

doentes e reforços de funcionários e doentes, preparação e confecção das sopas, 

confecção das refeições, empratamento das refeições (almoço e jantar), lavagem da 

loiça grossa, lavagem da loiça fina, motoristas e horários de distribuição das refeições, 

elementos a alocar para execução dos protocolos de conferência, distribuídos pelo 

turno da manhã e pelo turno da tarde.  

e) Plano anual de formação para os elementos a afetar ao HESE; 
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f) Plano de controlo de pragas, conforme enunciado no ponto 21 do artigo 30.º das 

presentes cláusulas; 

g) Plano anual de análises microbiológicas a efetuar mensalmente (Apêndice XII) e lista 

de entidade(s) laboratorial(ais) exteriores ao concorrente, e por este subcontratadas, 

como apoio à garantia da qualidade e ao controlo periódico da qualidade 

microbiológica; 

h) Apresentação da ficha técnica dos carros de distribuição das refeições intermédias a 

colocar caso adjudicatários, bem como indicação do número de carros a colocar; 

i) Apresentação da ficha técnica dos carros de distribuição das refeições principais a 

colocar pelo adjudicatário; 

j) Ficha técnica dos Veículos de Mercadorias; 

2. A falta de qualquer dos documentos elencados no n.º 1 é motivo de exclusão da proposta. 

 

Artigo 12.º 

Horário de requisição das refeições 

1. As “dietas” são requisitadas, diariamente, pelos serviços de internamento através da 

aplicação informática CPC- Dietética, conforme horário em apêndice VIII.  

 

2. As refeições de recurso (entradas de utentes) entre as 13.00h/14.00h, são também 

efetuadas através da aplicação informática CPC, procedimento idêntico ao pedido de 

dieta. 

 

3. A Composição das refeições recursos é a seguinte:  sopa – creme de cenoura sem sal, 1 

pão, 1 DI de queijo magro (15-20g), fruta assada (160g) e 1 DI de sal caso a dieta permita  

 

 

Artigo 13.º 

Horário das refeições de doentes e serviços 

1. As refeições deverão ser distribuídas aos doentes no seguinte horário, com uma tolerância 

máxima de tempo admissível de 15 minutos: 

 

Refeição Horário 

Pequeno-almoço    8h 30m 

Meio Manhã    10h 30m 

Almoço      13h 00m 

Lanche   16h 30m 

Jantar    19h 30m 

Ceia     22h 00m 
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Obs: As refeições  do pequeno-almoço, meio da manhã, lanche e ceia, devem estar nos 

serviços 15 minutos antes do horário descrito, no que se refere à refeição do almoço e 

do jantar devem estar nos serviços 60 minutos antes do horário indicado. 

 

2. As refeições servidas aos doentes do HESE devem obrigatoriamente estar de acordo com 

as indicações do Manual de Dietas (apêndice V) e com as capitações do Caderno de 

Capitações (apêndice VI). 

 

3. Serviços onde são servidas refeições 

 

Edifício do Espírito Santo Piso 

Urgência de Pediatria 1.º 

Urgência Geral/SO 1.º 

Urgência COVID 1.º 

Hemodinâmica 1.º 

Gastro (Núcleo de Exames Especiais) 1º 

Serviço de Eletroencefalografia 1.º 

DPSM 1º 

Cirurgia I 2.º 

Unidade Cuidados Intensivos 
 

Unidade de Cuidados Intensivos - COVID 2.º 

Bloco Operatório 2º 

Cirurgia II 3.º 

Cirurgia de Ambulatório 3.º 

Obstetrícia e Ginecologia 3.º 

Neonatologia 3º 

COVID I 4.º 

Ortopedia 4.º 

Cardiologia 5.º 

Pediatria 5.º 

Refeitório Principal 1.º 

Nefrologia Edifício anexo 
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Edifício do Patrocínio Piso 

Psiquiatria 4.º 

Imunohemoterapia 4.º 

Medicina II 5.º 

Medicina I 6.º 

Oncologia 2.º 

Radioterapia 2.º 

Cafetaria/refeitório 2.º 

 

 

Artigo 14.º 

Ementas de refeições para doentes 

1. No apêndice XV são apresentadas as ementas referentes às refeições dos doentes/utentes 

para cada tipo de dieta. Qualquer alteração às referidas ementas só poderá ser 

implementas após a  aprovação  do SND. 

2. No prazo de 30 dias após a adjudicação, o adjudicatário terá de  apresentar as fichas 

técnicas das ementas que constam no apêndice IX, com indicação da composição da 

refeição, a capitação da matéria-prima, a qual deve discriminar o  peso bruto antes e após 

a confecção e o peso edível antes e após a confecção, caso sejam géneros consumidos crus 

deverá indicar o peso edível, em conformidade com o clausulado técnico e o valor 

nutricional;  

3. É obrigatória a apresentação no prazo de 30 dias após a adjudicação  a  listagem da 

capitação de todos os géneros incluídos nas ementas dos doentes e dos funcionários, com 

indicação do peso bruto antes e após a confecção e do peso edível antes e após a 

confecção; 

4. Poderá existir a necessidade de preparar dietas que, pela sua complexidade e 

especificidade, terão de ser confencionadas sob orientação técnica do SND do HESE. 

5. Com o objetivo de assegurar a variedade da alimentação e a sua  qualidade as ementas 

apresentam a seguinte composição:  

a) Semanalmente: 

- Pelo menos 3 pratos de carne tipo: bife/costeleta/escalope/carne assada ou estufada 

fatiada (alternar entre a refeição de almoço e jantar)  

- Um máximo de 4 pratos de carne ou peixe fracionados  

- Pelo menos 3 pratos de aves  

- Pelo menos 4 pratos de peixe à posta, dos quais pelo menos 1 de peixe-espada  

b) Mensalmente (entre o dia 1 e o dia 30 ) 

- 4 pratos de bacalhau dos quais 2 à posta;  

mailto:geral@hevora.min-saude.pt
http://www.hevora.min-saude.pt/


 

 

Telefone: 266 740 100 | Fax: 266 701 821 

geral@hevora.min-saude.pt | www.hevora.min-saude.pt 

Largo Senhor da Pobreza, s/n - 7000-811 Évora 

Entidade Pública Empresarial | Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora 

sob o n.0 508 085 888 NIPC/NIF: 508 085 888 | Capital Estatutário: 40.280.000,00 euros 

 

Página 45 de 201 

 

- 2 pratos de borrego (sendo um dos pratos de Borrego assado); 

6. A rotativade da fruta terá de obedecer às indicações infra mencionadas: 

- abacaxi – quatro vezes por mês  

- Nêsperas nos meses de abril e maio  (pelo menos 4 vezes por mês). 

- Morango nos meses de abril a agosto  (pelo menos 6 vezes por mês). 

- Alperce no mês de junho – (pelo menos 3 vezes por mês). 

- Ameixa nos meses de junho a setembro – (pelo menos 1 vez por semana). 

- Cereja nos meses de junho e julho – (pelo menos 3 vezes por mês). 

- Melancia nos meses de julho a setembro – (pelo menos 6 vezes por mês). 

- Meloa, melão nos meses de junho a setembro – (pelo menos 6 vezes por mês). 

- Pêssego nos meses de julho a setembro – (pelo menos 4 vezes por mês). 

- Uvas nos meses de julho a setembro – (pelo menos 4 vezes por mês). 

 
7. As frutas não se podem repetir mais do que 2 vezes por semana (almoço e jantar), de 

acordo com a sazonalidade.  

 

8. Os produtos hortícolas (saladas e legumes) não se podem repetir mais do que 2 vezes por 

semana (almoço e jantar). 

 

9. É obrigatória a utilização dos seguintes acompanhamentos: Couve-flor, Brócolos, Feijão-

verde, Couve-de-bruxelas, macedónia, esparregado de espinafres, esparregado de nabiça, 

grelos de couve, grelos de nabo, couves (variadas), couve lombarda, repolho, couve 

portugesa, alho francês, salada mista opção 1 (Alface, tomate, cebola), salada mista opção 

2 (tomate e pepino, cebola), salada mista opção 3 (Alface, cenoura, cebola), salada mista 

opção 4 (rúcula com alface e cebola), salada mista opção 5 (couve roxa, couve branca e 

cenoura), salada de alface e salada e tomate. Deverá ser efetuado mensalmente um mapa 

de hortícolas confecionados adaptado a cada tipo de dieta, que terá de ser entregue ao 

SND com 15 dias de antecedência para que este proceda à sua validação  

 

10. Nas situações em que a escolha do doente não vem expressa na etiqueta do almoço e do 

jantar, será fornecido prato de carne ao almoço e prato de peixe ao jantar. 

 

 

 

 
 

Artigo 15.º 

Composição das refeições dos doentes 

1. A composição média obrigatória das refeições destinadas aos doentes do HESE, deverá ser 

de acordo com o Manual de Dietas, que se apresenta no Apêndice V. 
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2. A composição das refeições intermédias será distribuída mediante indicação prévia do 

sistema personalizado ao doente. 

 

3. Poderá a composição ser alterada por indicação do SND de acordo com as boas práticas da 

dietética.  

 

Artigo 16.º 

Dietas terapêuticas e personalizadas  

1. Os planos de suporte nutricional  terapêuticos (renais, hepáticas, alterações metabólicas, 

etc.) ou personalizados são determinadas por critérios nutricionais individualizados e 

sistematicamente ajustados de acordo com a evolução clínica do doente, não estando 

sujeitas a fórmulas dietéticas normalizadas. 

 

2. As capitações, confeções, composição e fracionamentos das dietas serão tecnicamente 

individualizadas, de acordo com as boas práticas nutricionais. 

 

3. Terão ementa própria, individual e tecnicamente ajustada, incorporando o sistema 

personalizado ao doente. 

 
4. Às dietas terapêuticas e personalizadas poderá também ser permitida múltipla escolha à 

lista, de entre todas as refeições constantes do plano mensal de ementas de doentes e 

pessoal, segundo prescrição dietética. Igual critério poderá ser utilizado para as restantes 

refeições. 

 

5. Em determinadas situações estas dietas confecionadas e servidas no próprio dia 

(exemplo: açorda à alentejana, sopa de tomate, entre outras). 

 

6. Para as Dietas Neutropenicas, Unidade de Cuidados Intensivos ou situações clínicas que 

assim o exijam, o reforço hídrico é feito com água engarrafada de 1, 5 l ou 0,33 cl.  

 
7. O custo das dietas terapêuticas ou personalizadas não poderá ser superior ao valor que 

vier a ser adjudicado para as dietas gerais ou ligeiras, independentemente dos 

componentes que vierem a ser incorporados nas refeições diárias, incluindo outras 

refeições intermédias, que em nenhum caso se constituirão adicionais ao valor fixado. 

 

8. Nos componentes que poderão incorporar as dietas terapêuticas ou personalizadas, 

incluem-se todas as matérias-primas alimentares constantes nas ementas dos doentes, 

nos suplementos alimentares e no caderno de capitações, independentemente do tipo de 

confeção ou transformação a que sejam sujeitos por indicação do SND.  
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Artigo 17.º 

Alimentação personalizada 

1. Todos os doentes escolhem entre carne, peixe ou opção para o almoço e jantar (excepto 

para as dietas extemporâneas). 

 

2. Todos os doentes escolhem entre as opções correspondentes às dietas prescritas,para as 

refeições do pequeno-almoço, lanche  e ceia. 

 

3. Todas as dietas poderão sofrer alterações, desde que haja necessidade ou que o gosto dos 

doentes a isso obrigue. 

 

4. Nos casosem que a situação clínica o justifique, as dietas poderão ser servidas em loiça 

descartável. 

 

Artigo 18.º 

Composição da refeição de pessoal - almoço e jantar 

1. Os almoços do pessoal serão fornecidos no refeitório do Edifício do Espírito Santo e na 

cafetaria/refeitório do edifício do Patrocínio contemplando a seguinte tipologia, que terá 

que ser mantida até ao horário de encerramento do refeitório: 

 Sopa variada (da dieta geral e da dieta hipoglucidica); 

 Prato à escolha (carne/peixe/vegetariana/dieta/opção)  

 Hortaliça - cozida , salteada, estufada ou assada no forno; 

 Buffet de salada gratuito, com mínimo de 5 variedades; 

 1 fatia de pão de mistura embalada; 

 Sobremesa - fruta variada (mínimo de 4 variedades) ou doce 

 Talheres embalados e guardanapos de folha dupla; 

 Um copo de vidro; 

 Toalhete para tabuleiro. 

 

Poderão ser apresentadas propostas com sugestões alternativas ao modelo tradicional de 

funcionamento do refeitório – refeições alternativas (Saladas frias, massas, omeletas, febras 

grelhadas, entre outros). O preço praticado nunca poderá ser superior ao preço indicado na 

portaria vigente, que estabeleça o preço de venda das refeições a fornecer nos refeitórios dos 

serviços e organismos da Administração Pública destinados a funcionários e agentes. 

 

O refeitório está equipado para o fornecimento de refeições tradicionais, caso o 

adjudicatário pretenda efetuar refeições alternativas fica responsável pela aquisição de todo 

o equipamento e palamenta necessária á execução destas alternativas bem como a 

realização de benfeitorias caso sejam necessárias desde que devidamente autorizadas pelo 

HESE. 
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2. As eventuais obras e aquisição de palamenta revertem para o hospital no final do 

contrato. 

 

3. As capitações têm que cumprir o consignado no Manual de Dietas (apêndice VI) e no 

Caderno de Capitações (apêndice VI) 

 

4. Caso se esgotem os pratos da ementa do dia, estes serão substituídos por outros, desde 

que respeitem os requisitos fixados.  

 

5. O adjudicatário deverá manter uma variedade de frutas até ao horário de encerramento 

do refeitório, de acordo com as épocas (mínimo de 4 variedades), à disposição dos utentes 

dos refeitórios de pessoal. 

 

6. As ementas do refeitório deverão ser comunicadas com uma antecedência mínima de 15 

dias ao SND. Qualquer alteração à ementa deve ser submetida para análise com 

antecedência mínima de 24 horas. 

 

Artigo 19.º 

Serviço de refeitório para pessoal 

1. O adjudicatário manterá como horário de funcionamento do refeitório para pessoal o 

seguinte horário:   

 Almoço: das 12h 00m às 15h 30m; 

 
2. As refeições para funcionários e acompanhantes deverão ser confecionadas segundo um 

plano de ementas elaborado pelo adjudicatário que o apresentará ao SND com 15 dias de 

antecedência para aprovação e posterior exposição. Qualquer alteração da ementa deve 

ser comunicada ao SND. 

 

3. O refeitório de pessoal fornecerá refeições completas, de   acordo com a composição 

estipulada, cujo preço não poderá ser superior ao montante fixado por lei, para os 

funcionários e agentes da administração pública, durante o período contratual, de acordo 

com a Portaria n.º426/78, de 29 de Julho e refeições ligeiras, de acordo com o 

estabelecido no artigo 15.º do presente clausulado. 

 

 

4. Têm acesso aos refeitórios todos os funcionários e agentes que trabalham no HESE, os 

cônjuges e filhos, os acompanhantes  das crianças internadasdevidamente identificados e 

outros utilizadores autorizados pela Administração do Hospital e ainda todos os 

utilizadores que estejam de acordo com o regulamento de Acesso ao Refeitório. Deste 

modo, o adjudicatário deverá verificar obrigatoriamente a identificação de todos os 

utentes do refeitório, incluindo a do pessoal do Hospital. 
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5. Não há lugar a marcação prévia de refeições. 

 

6. O horário de venda de senhas de refeição é feito a partir das 12h00m. 

 

7. Um dos pratos a servir no refeitório deve obrigatoriamente coincidir com um dos pratos 

do plano de ementas do doente. 

 

8. O adjudicatário deve assegurar a não existência de bebidas alcoólicas nas instalações do 

refeitório, conforme disposto no Decreto-Lei n.º 266/83, de 27 de Maio, bem como o 

cumprimento da legislação em vigor referente à disponibilidade de géneros alimentares.  

 

9. O adjudicatário deverá igualmente garantir o respeito pela proibição de fumar no 

refeitório, nos termos do disposto na Lei n.º 37/2007 e respetivas alterações. 

 

10. O adjudicatário deverá apresentar em local visível a ementa diária e a tabela de preços. O 

somatório das opções individuais (sopa, prato, salada, pão e fruta), não pode ultrapassar o 

preço da refeição completa consagrado na legislação. Caso o adjudicatário opte também 

pelo fornecimento de refeições tipo ligeiras, deverá apresentar proposta de preço que 

nunca poderá ser superior ao preço da refeição completa. 

 

11. Os pratos de amostra da ementa diária devem estar em exposição enquanto disponíveis, 

não sendo autorizado o seu consumo. 

 

12. As sobremesas devem estar devidamente acondicionadas num expositor refrigerado para 

o efeito. 

 

Artigo 20.º 

Ceias de Pessoal de Vela  

1. As ceias para os profissionais são fornecidas individualmente e enviadas para todos os 

serviços requisitantes, nos termos das presentes cláusulas especiais, corretamente 

acondicionadas de modo a manter íntegros e com boa apresentação os alimentos 

perecíveis. 

 

2. Estas ceias do pessoal serão fornecidas segundo a composição apresentada no caderno de 

Reforços de Doentes e Pessoal (apêndice III). 
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Artigo 21.º 

Dadores de sangue - Brigadas 

Os produtos fornecidos, segundo requisição, para o serviço de Imunohemoterapia são: pão, 

queijo, manteiga DI, presunto, marmelada DI, bolachas DI, bolos, sumos DI, fruta, leite DI, 

águas de 500 ml de Plástico, açúcar DI, cafés (bica) e café de cevada (litro): 

 As quantidades de géneros requisitados variam consoante o número de dadores 

esperados; 

 Os horários de saída destes géneros terão que estar de acordo com os horários das 

brigadas (a recolha é realizada por elementos do serviço requisitante); 

 Os géneros alimentares são requisitados com a antecedência mínima de 48 horas 

(podendo ocorrer alguma situação excecional); 

 Os alimentos enviados são obrigatoriamente acondicionados em recipientes isotérmicos; 

 Os líquidos são obrigatoriamente acondicionados em contentores isotérmicos e 

hermeticamente fechados. 

 

Artigo 22.º 

Géneros e produtos alimentares – Reforços/Suplementos 

Apresenta-se infra a lista de géneros e produtos alimentares que podem ser solicitados pelos 

enfermeiros responsáveis pelos diferentes serviços do HESE, que só serão fornecidos após 

análise e validação pelo SND. 

As propostas devem apresentar os preços unitários (sem IVA) para cada um dos suplementos 

das tabelas abaixo consideradas. 

 

Tabela de suplementos 

Açúcar - DI Leite de soja natural de 200 ml  

Adoçante DI leite magro 1L 

Águas 0,33 cl Leite magro 200 ml  

Águas 0,5 cl  Leite mg 1l 

Águas 1,5l  Leite mg 200 ml 

Água Gelificada – 1DI Leite sem lactose 200 ml  

Azeite DI Leite sem lactose magro 1L 

Bebida refrigerante de extrato de chá com sumo de fruta DI Manteiga- DI 

Blédine” ou equivalente - 1 un Creme vegetal (becel ou equivalente)  1 DI 

Blédipapa  Frutos variados ou equivalente  - 1 embalagem (250g) Manteiga s/sal DI 

Blédipapa de arroz ou equivalente  - 1 embalagem (250g) Marmelada - DI 

Blédipapa Primeira Papa 3 frutos ou equivalente  - 1 embalagem 
(250g) 

Nectar  – DI 
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Bolachas “integrais”  ou equivalente - DI 
"Nesquik” ou equivalente (chocolate em pó) – 1 
embalagem (450g)  

Bolachas “Maria”  DI ou equivalente Pão – 1DI Embalado (50g) 

Bolachas de água e sal DI Papa “Cerelac” ou equivalente –  1 embalagem (500g) 

Bolo de aniversário (ao Kg) 
Papa “Nestum com mel” ou equivalente – 1 embalagem 
(300g) 

Bolos ( pastelaria ) - 1 un 
Papa “Nutriben” ou equivalente 1ª papa – 1 embalagem 
(300g) 

Café D.I. Papa láctea  - 1 DI (40g)  

Café litro Queijo DI 

Chá cx Queijo magro DI 

Chá DI Rebuçados – embalagens  1kg 

Compota DI Sal refinado - 1DI 

Creme de fruta - 1 Un Sandes de fiambre c/ manteiga  

Fiambre DI Sandes de queijo c/ manteiga  

Fruta – 1 Un Sandes mista 

Fruta cozida/assada - 1 Un Sobremesa doce DI 

Gelados de leite (“epá” e “minimilk”) ou equivalente - 1 Un Sumo DI 

Gelatina DI Sumo sem adição de açucar  DI 

Gelatina sem adição de açúcar 1DI Vinagre DI 

Iogurte aromas sólido - 1 Un Canja com ou sem sal - 300 ml 

Iogurte liquido aromas - 1Un Pastosa simples com ou sem sal - 300ml  

Iogurte liquido de aromas  magro sem adição de açúcar  - 1 Un Pastosa carne/peixe com ou sem sal -  300ml  

Iogurte magro sólido sem adição de açúcar  - 1 Un Puré de legumes com ou sem sal  300ml  

Iogurte natural sólido - 1 Un Puré de cenoura com ou sem sal - 300ml 

Iogurte sem lactose líquido- 1 Un Sopa de hortaliça sem componente glucídica - 300ml 

Iogurte sem lactose sólido - 1 Un Sopa geral com ou sem sal - 300ml  

 

Artigo 23.º 

Produtos dietéticos 

Todos os seguintes produtos dietéticos serão fornecidos pelo HESE: 

a) Leites dietéticos. 

b) Produtos modulares (proteicos, glucídicos e lipídicos). 

c) Produtos poliméricos. 
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Artigo 24.º 

Épocas festivas 

1. O adjudicatário elaborará, para doentes e funcionários, ementas especiais e melhoradas 

consoante a época e as características da região – Natal, Ano Novo, Dia de Reis, Carnaval, 

Páscoa, dia do doente, dia da criança e dia do hospital, a acordar com o SND, e sem custo 

acrescido para o HESE. 

 

2. No dia dos seu aniversário os doentes internados poderão ter, caso o enfermeiro 

responsável o solicite e o SND concorde, direito a um bolo de aniversário de 1kg a 1,250kg, 

no máximo. Sendo este obrigatoriamente requisitado com um dia de antecedência. 

 

Artigo 25.º 

Concessão da cafetaria - adaptada a refeitório - Edifício do Patrocínio 

1. A concessão da cafetaria/refeitório abrange todas as atividades normalmente integradas 

no ramo, de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente como despacho 

11391/2017, e eventuais alterações. 

 

2. A referida cafetaria adaptada a refeitório do Edifício do Patrocínio funcionará todos os dias 

do ano no horário das 8h00m às 21h00m.  

 

3. Deverão ser apresentados os preços a praticar no período de vigência do contrato, os 

quais terão que ser afixados em local visível. Estes preços só poderão ser alterados após 

autorização do HESE, não podendo a atualização de preços ultrapassar a taxa do I.N.E. 

para o índice de alimentação e bebidas.  

 

4. Considerando que a cafetaria/refeitório se destina sobretudo aos funcionários do HESE, 

deverão ser disponibilizados os produtos a preços controlados, que não de mercado. 

 

5. A tabela de preços apresentada pelo adjudicatário para vigorar na cafetaria deverá 

contemplar preços próximos da tabela de preços apresentada no Apêndice IX. 

 

6. Poderão ser aceites aumentos de preço, de acordo com a inflação, sendo necessária 

autorização prévia do HESE. 

 

7. Na cafetaria devem existir sempre todos os produtos, ou os seus similares, que constem na 

tabela de preços. 
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8. Também aqui é expressamente proibida a venda de tabaco e de bebidas alcoólicas e de 

todos os géneros que estejam de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente o 

despacho 11391/2017. 

 

Artigo 26.º 

Funcionários do adjudicatário 

1. É da inteira responsabilidade do adjudicatário o recrutamento e os encargos com os 

funcionários necessários para a prestação do serviço (organização, coordenação, 

supervisão, receção, conservação, preparação, confeção e distribuição, de géneros 

alimentares e refeições), incluindo o refeitório do pessoal do edifício do Espírito Santo e 

cafetaria/refeitório de pessoal do edifício do Patrocínio, de modo a permitir diariamente o 

bom funcionamento de todo serviço, das 7h00m às 23h00m. 

 

Quadro mínimo de pessoal a afetar à 
prestação de serviços Total  

1 – Gabinete da Gerência    

Durante o turno da manhã e da tarde deverão 
estar presentes 2 destes elementos:  

  

1 - Gerente  4 - Elementos 

2 - Nutricionistas (com presença obrigatória no 
empratamento do almoço e do jantar )com 
funções de acordo com o apêndice XIII)   

1 -  Cozinheiro supervisor    

    

2 - Cafetaria/refeitório do Edifício do 
Patrocínio  

3  -  Empregados de Refeitório  

3 - Refeitório do Edifício do Espírito Santo 4 -   Empregados de Refeitório  

4 - Despensa 3  - Despenseiros  

5 - Preparação  8 -  Empregados de Refeitório 

6 - Confeção  6  -  Cozinheiros  

7 - Empratamento  4  -  Empregados de Refeitório 

8 - Lavagem da loiça  
- Loiça fina  

  
3  -  Empregados de Refeitório  

- Loiça grossa 2  -  Empregados de Refeitório 

9- Motoristas * 4  - Elementos  

10 – Turno da noite 3  -  Empregados de Refeitório  

Total – 44 colaboradores 
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Motorista*: Deverão ser sempre acompanhados pelo menos por um(a) empregado de 

refeitório na distribuição do pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e ceia. Deverão ser 

garantidos os recursos humanos para que se possa proceder à assinatura dos protocolos de 

conferência das refeições e géneros alimentares. 

 

2. Os concorrentes tem de contemplar um quadro de pessoal que permita em caso de 

adjudicação  2 nutricionistas,  1  no turno da manhã e 1 nutricionista no turno da tarde, 

sendo obrigatória a sua comparência no empratamento do almoço e do jantar, de 

segunda-feira a domingo. No período da manhã e da tarde deverá ainda estar presente um 

dos seguintes elementos 1 gerente ou 1 cozinheiro supervisor. 

 

3. O quadro de pessoal, devidamente estruturado com o número de efetivos, por categoria e 

com o respetivo enquadramento nas áreas funcionais ou sectores, deve ser apresentado 

pelo concorrente aquando da proposta observando o número 1 supra. 

 

4. Em complemento do determinado no ponto anterior, o adjudicatário deve especificar as 

escalas e os horários, a praticar pelos seus funcionários e afixá-los no primeiro dia de cada 

mês, no local de trabalho e em sítio bem visível, após serem rubricados pelo gerente. Estes 

devem ser fornecidos ao SND para conhecimento, com oito dias de antecedência da sua 

entrada em vigor. Em nenhum sector são permitidos horários em que se verifiquem 

interrupções sem ninguém ao serviço. Sempre que surjam alterações ao quadro do pessoal 

(entradas, saídas ou mudanças de serviço), o adjudicatário deve comunicar previamente 

ao SND. e aceitar a sua decisão relativamente às mesmas. 

 

5. O pessoal deve estar devidamente identificado com o nome e a categoria. 

 

6. O adjudicatário deve assegurar o reforço de pessoal, sempre que as necessidades do 

serviço o exijam, ou a substituição, por outro de igual categoria, sempre que algum 

funcionário se encontre de folga, doente, licença de parto ou férias, sem encargos 

suplementares para o adjudicante. 

 

7. Em situação de greve dos funcionários do adjudicatário, este deve assegurar 

obrigatoriamente o fornecimento da alimentação a todos os utentes (doentes e 

funcionários) do HESE. 

 

8. Sempre que o SND verifique incapacidade profissional de um funcionário o adjudicatário 

obriga-se a substituí-lo.  

 

9. O adjudicatário só pode fazer alterações ao nível das chefias com prévio conhecimento do 

SND e fornecer os seguintes elementos, sobre todos os funcionários recrutados: 
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 Nome, categoria; 

 Horário de trabalho; 

 Escala de serviço; 

 

12. O adjudicatário deve proporcionar um exame médico a todos os seus funcionários de 

acordo com a legislação em vigor e enviar cópia ao SND de todas as fichas clínicas. 

 

13. O adjudicatário deve informar o serviço de SHST do HESE, no prazo de 24 horas, de todos 

os acidentes ou incidentes ocorridos com os seus funcionários a prestarem serviço nesta 

instituição, com vista a ser efetuadas a respetiva investigação e serem tomadas medidas 

necessárias para evitar futuros acidentes. 

 

14. Deve também apresentar obrigatoriamente a avaliação de riscos para a atividade que 

desenvolve no  HESE. 

 

15. O adjudicatário é responsável por todas as obrigações relativas aos seus funcionários, 

recrutamento, disciplina, aptidão profissional, formação e pela reparação de prejuízos por 

eles causados em instalações, equipamentos, materiais e/ou a terceiros. 

 

16. O adjudicatário tem que cumprir a legislação laboral na relação que mantém com os seus 

colaboradores e deve mantê-los seguros, contra acidentes de trabalho e de 

responsabilidade civil, que eventualmente possam resultar da atividade exercida, de forma 

que ao adjudicante não possam ser imputadas culpas ou não possa ser pedido o 

pagamento de indemnizações. 

 

17. O pessoal deve observar e respeitar as regras de higiene individual, no decorrer de todas 

as operações inerentes à sua atividade, e apresentar-se devidamente fardado e 

identificado, de acordo com as exigências previstas na legislação aplicável ao pessoal da 

Indústria Hoteleira, incorrendo as respetivas sanções e encargos, ao adjudicatário. 

 

18. Os concorrentes devem apresentar, na proposta, e anualmente o plano anual de formação 

para os profissionais a colocar no HESE. 

 

19. Sempre que o adjudicatário admita funcionários novos ao serviço deverá dar-lhes 

formação sobre as tarefas que vão desempenhar. 

 

20. Sempre que, por incapacidade ou especificidade, o SND entenda necessário dar formação 

aos funcionários do adjudicatário, esta será acordada entre ambas as partes. 
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21. O SND reserva o direito de exigir a presença de um responsável/inspetor da empresa 

adjudicatária, pelo menos uma vez por mês, com o qual possa dialogar no sentido de fazer 

cumprir o exigido neste caderno de encargos. 

 

22. O pessoal a cargo do adjudicatário deve comportar-se de acordo com as estritas normas 

de civismo e respeito, exigidas com maior importância numa instituição de saúde. 

 

23. Os funcionários a cargo do adjudicatário só podem comer no refeitório, não sendo 

permitido fazê-lo em quaisquer outras instalações da  unidade de produção de refeições. 

 
Artigo 27.º 

Horário de funcionamento da Unidade de Produção de Refeições  

1. O horário diário de funcionamento da unidade de produção de refeições é das 7h00m às 

22h00m.  

 

2. A recolha e higienização do equipamento e espaço processam-se até às 24h 00m/1h00m. 

 

3. O horário de saída das refeições da unidade de produção de refeições para os serviços é o 

consignado na tabela abaixo: 

 

Horário Refeição 

  8h 00m Pequeno-almoço 

11h 45m Almoço 

15h 30m Lanche 

18h 15m Jantar 

21h 00m Ceia (doentes e pessoal velante) 

 
Artigo 28.º 

Preparação e confeção 

1. A preparação e a confeção das refeições deverão ser executadas de acordo com técnicas 

adequadas e corretas, com alimentos em bom estado sanitário, de boa qualidade e em 

perfeita conformidade com as condições estabelecidas nos documentos contratuais e 

legislação em vigor. 

 

2. Na confeção das refeições não é permitido utilizar, os seguintes produtos alimentares:  

 Concentrados de carne e peixe;  

 Molhos industriais; 

 Sopas industrializadas; 

 Óleos ou gorduras recicladas; 
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 Todos os produtos alimentares que contenham substância e/ou aditivos não 

autorizados pela legislação em vigor, ou em valores superiores aos permitidos. 

 

3. Na confecção das dietas onde é permitida a adição de sal, este é obrigatoriamente 

colocado no inicio da confecção e não no final, ou seja é proibido confecionar os alimentos 

todos sem sal e incluir o sal no final.  

 

4. A abertura das embalagens com alimentos pasteurizados implica a sua utilização , no 

período máximo de 24h, desde que tenham data e hora de abertura e mantidos em 

ambiente refrigerado, não sendo permitida a reutilização de sobras, mesmo que 

refrigeradas. 

 

5. Nas frituras só é permitida a utilização de óleos estáveis a mais de 180.º c como o óleo de 

amendoim e o azeite. 

 

Artigo 29.º 

Armazenagem, transporte, conservação e reposição 

1. O adjudicatário é o único e exclusivo responsável pelo transporte, armazenagem 

conservação e utilização dos géneros alimentares e dos bens de consumo não alimentares. 

 

2. Deve ser assegurado pelo adjudicatário que apenas sejam rececionados géneros 

alimentícios, matérias-primas ou substâncias neles a incorporar desde que produzidos, 

rotulados, armazenados e transportados em adequadas condições de higiene e em 

absoluta conformidade com o estabelecido na legislação vigente e nas condições 

contratuais.  

 

3. Logo após a receção e validação deve promover a correta armazenagem e conservação 

dos produtos. 

 

 

Artigo 30.º 

Instalações, equipamentos das refeições e outro material 

1. O HESE facultará ao adjudicatário instalações, equipamentos e outro material atualmente 

disponível.  

 

2. Consideram-se instalações da unidade de produção de refeições, a cozinha e suas 

dependências (áreas de receção, armazenamento, preparação, confeção, empratamento, 

distribuição e refeitório de pessoal da empresa adjudicatária), área de armazenamento de 

resíduos, gabinetes, instalações sanitárias, cafetaria e refeitórios de pessoal. 
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3. A fim de apresentar a melhor proposta os concorrentes deverão tomar conhecimento 

direto das instalações, dos equipamentos e do material, em horário a designar pelo SND, 

sob pena de não serem aceites reclamações posteriores sobre eventuais deficiências ou 

dificuldades de execução.  

 

4. O adjudicatário fica responsável pela utilização de todo o material, equipamento e 

instalações, conforme inventário, cuja conferência deverá ser efetuada entre o 

adjudicatário e o HESE antes do início e no final da execução do contrato. 

 

5. As substituições (aquisição e instalação, se necessário) de todo o equipamento, palamenta 

e outro material que conste de inventário e que se encontre obsoleto, integrarão, depois 

de efetuadas, o património do HESE não podendo o adjudicatário, findo o contrato, 

levantá-los nem por eles reclamar qualquer indemnização.  

 

6. Se num prazo máximo de 90 dias o adjudicatário cessante não repuser o valor do material 

em falta e/ou equipamento avariado ser-lhe-á descontado esse valor aquando do 

pagamento da última fatura. 

 

7. As condições de transporte dos géneros alimentícios nos veículos e/ou contentores têm 

que impedir contaminações e assegurar boas condições higiossanitárias, nomeadamente o 

respeito pelas temperaturas exigidas, de acordo com a legislação em vigor.  

 

8. O adjudicatário fica responsável pela manutenção e bom estado de funcionamento de 

todo o material, equipamento, instalações, correndo por sua conta as perdas e danos 

verificados quer por dolo quer por mera negligência do pessoal.  

 

9. No início do contrato o HESE informará o adjudicatário sobre o elemento designado pelos 

SIE, como elo de ligação entre este serviço e o adjudicatário. Em cada intervenção o 

adjudicatário informa obrigatoriamente e previamente o SIE. 

 

10. O adjudicatário deve assumir a responsabilidade da substituição progressiva de todo o 

material móvel respeitando a qualidade e desenho do material existente, necessário nas 

fases de receção, armazenamento, preparação, confeção, empratamento, distribuição, 

lavagem e higienização. Assim como manter os stocks de louças (pratos, tigelas, copos, 

talheres, chávenas/canecas de porcelana), tabuleiros de servir (refeições principais e 

intercalares), tabuleiros isotérmicos, tigelas isotérmicas, utensílios de corte, placas de 

corte, utensílios de servir, utensílios necessários na confeção e preparação, loiça grossa 

(panelas/tachos/frigideiras, bacias em inox, tabuleiros/assadores, cubas de banho maria), 

varinha mágica, liquidificador, picador de carne, espremedor de citrinos, batedeira ou 

outros utensílios de uso corrente que se danifiquem durante a vigência do contrato, 
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correndo os custos inerentes por conta do adjudicatário. Qualquer alteração carece de 

autorização prévia do SND. 

 

11. O adjudicatário é responsável pela manutenção dos níveis de stock adequados às 

necessidades. Deve repor o material em falta, no prazo máximo de quinze dias (não úteis), 

e este deve ser idêntico ao substituído. 

 

12. Em caso de avaria de equipamentos o adjudicatário tem um prazo, máximo, de quinze dias 

(não úteis) para proceder à reparação desse equipamento. Findo esse prazo, o adjudicante 

pode proceder à reparação, faturando o montante das respetivas despesas ao 

adjudicatário, com acréscimo de 10 % sobre o valor da fatura da reparação, deduzido na 

fatura do mês seguinte. 

Salvaguardam-se, face à importância dos equipamentos para o normal funcionamento do 

serviço, os prazos para reparação dos seguintes equipamentos: 

a) Varinha mágica e liquidificador (24 horas). 

b) Banho-maria e máquina de lavar louça (72 horas). 

c) Em casos considerados urgentes pelo HESE, o adjudicante pode repor o material, sem 

esgotar o prazo de 15 dias acima referido, faturando as respetivas despesas ao 

adjudicatário, com o acréscimo de 10 % sobre o valor da fatura.  

 

16. A responsabilidade sobre todo o equipamento indispensável ao bom funcionamento do 

serviço e garantia da higiene dos géneros alimentícios, fica a cargo do adjudicatário. O 

referido equipamento deve ser mantido em bom estado de conservação e funcionamento. 

O Serviço de Instalações e Equipamentos e o SND do HESE podem efetuar verificações 

quando entenderem oportuno. 

 

17. A colocação de equipamentos e outros bens por conta do adjudicatário, na pretensão de 

alcançar a máxima qualidade no fornecimento de refeições, carece de prévia autorização 

do SND do HESE. Os novos bens adquiridos pelo adjudicatário, devem ser comunicados por 

escrito ao SND, a fim de serem inventariados.  

 

18. Findo o contrato, as instalações, o equipamento e outro material devem ser restituídos em 

boas condições (conservação e funcionalidade). 

 

19. Os gastos com a água, eletricidade e gás ficam a cargo do HESE. 

 

20. A desinfestação e desinfeção das instalações cedidas ao adjudicatário relativamente a 

todas as pragas (incluindo as rastejantes) são por sua conta. Este fica obrigado a, pelo 

menos, seis vezes por ano, ou quando seja necessário proceder a uma desinfestação, em 

todas as instalações a seu cargo, com relatório da desinfestação feito pela empresa 

prestadora do serviço.  
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21. O plano de controlo de pragas deve ser apresentado aquando da proposta. 

 

22. A higienização externa das condutas (periodicidade trimestral) e a higienização interna 

(periodicidade semestral) são também ónus do adjudicatário. 

 

23. É da responsabilidade do adjudicatário a recolha dos resíduos de todas as instalações a seu 

cargo e a colocação dos mesmos, devidamente acondicionados em sacos pretos bem 

fechados, no depósito geral de resíduos que o adjudicante designar para o efeito. 

 

24. O adjudicatário fica responsável pela gestão e inerente  pagamento à Câmara Municipal de 

Évora de 2 contentores de resíduos urbanos (resíduos provenientes da confeção de 

alimentos), preenchendo para tal o documento da Câmara Municipal de Évora “requisição 

de recolha consignada para resíduos sólidos urbanos”. Fica também o adjudicatário 

responsável pela higienização desses 2 contentores. 

 

25. O adjudicatário obriga-se a cumprir com a adequada reciclagem dos resíduos. 

 

26. Os óleos já utilizados devem ser guardados em recipiente apropriado na antecâmara e 

posteriormente recolhidos por empresa credenciada. Uma das guias de recolha deve ficar 

na empresa adjudicatária e outra entregue à gestora de Resíduos Hospitalares. 

 

27. O adjudicatário entregará ao SND e ao SIE, o plano anual de manutenção e os relatórios de 

manutenção/assistência do equipamento da unidade de produção de refeições, incluindo 

todo o sistema de frio, feita por técnicos devidamente credenciados, cuja idoneidade será 

aferida pelo Serviço de Instalações e Equipamentos. 

 

28. O adjudicatário deverá garantir a disponibilização de livro de reclamações, de acordo com 

o Decreto-Lei 156/2005, de 15 de Setembro, no refeitório e na cafetaria. 

 

29. O adjudicatário deve também entregar no SND os seguintes documentos: 

a) As fichas de aptidão dos seus colaboradores; 

b) Relatórios  ou documentos semelhantes relativos a auditorias ou inspeções  

no âmbito da qualidade, higiene e segurança alimentar, efetuadas quer pelos seus 

órgãos de controlo interno, quer por entidades externas; 

c) Informação relativa ao sistema de qualidade que tenha implementado, incluindo o 

acesso aos respetivos manuais e documentos semelhantes. 

d) Cópia das reclamações lavradas no livro de reclamações.  
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Artigo 31.º 

Sustentabilidade ambiental 

1. É expressamente proibido a utilização de descartáveis no HESE,excepto emcasos em que a 

situaçãoo clinica o justifique. 

 
2. O transporte de todos os géneros alimentares deverá ser efetuado em caixas 

hermeticamente fechadas e reutilizáveis. 
 

3. Os detergentes a utilizar pelo adjudicatário são obrigatoriamente biodegradáveis   
 

4. As cláusulas supra identificadas são de  aplicação obrigatória na cafetaria e no refeitório  
 

5. Os géneros alimentares a adquirir para o HESE, EPE deverão estar de acordo  com a Lei n.º 
34 de 22 de maio de 2019 (define os critérios de seleção e aquisição de produtos 
alimentares) 

 

 
Artigo 32.º 

Normas de higiene na receção e armazenagem dos produtos 

1. Todos os produtos devem ser transportados em veículos exclusivos para o efeito e 

devidamente limpos, devendo o pessoal encarregue do referido transporte apresentar-

se convenientemente equipado e cumprir com rigor todas as normas de higiene 

inerentes ao mesmo transporte. 

 

2. Os locais de receção dos géneros e armazenamento dos mesmos devem apresentar-se 

limpos e arrumados. 

 

3. Após a receção e verificação dos géneros, devem ser retirados da embalagem de cartão e 

rotulados individualmente.  

 

4. Sempre que qualquer produto alimentar suscite dúvidas quanto ao seu estado de frescura 

ou quanto à sua qualidade, deve o facto ser relatado ao Departamento de Qualidade e 

Segurança Alimentar do adjudicatário, ficando o referido género armazenado e rotulado 

com a seguinte informação, “aguarda inspeção pelo Departamento de Qualidade e 

Segurança Alimentar”. 

 

5. A organização dos produtos alimentares deve ser feita tendo em atenção o seu prazo de 

validade, de modo a que os produtos cujo prazo de validade expire primeiro, sejam os 

primeiros a ser consumidos/confecionados. 
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6. No que respeita à organização das câmaras frigoríficas e de armazenamento de 

congelados, deve seguir-se o que se referiu no ponto anterior, tendo em atenção que o 

volume ocupado nas câmaras não pode exceder os 2/3. 

 

7. É obrigatória a elaboração de um mapa mensal com registo diário (de manhã e à noite) das 

temperaturas registadas nas câmaras frigoríficas. A temperatura das câmaras de 

conservação dos alimentos congelados deve ser de -18ºC ou inferior, relativamente às 

temperaturas das câmaras de refrigeração deve ser entre 1ºC e 4ºC.  

 

8. A duração do período de arrefecimento para o sistema a frio deve ser inferior ou igual a 2 

horas, desde o final da confeção até à obtenção da temperatura de 10ºC. 

 

9. Os alimentos cozinhados, a serem distribuídos no sistema a frio, devem ser armazenados 

em câmaras frigoríficas em tabuleiros tapados, devidamente etiquetados nos quais deve 

constar o número de doses, a descriminação do produto, a data de confeção e de 

consumo. Devem ser armazenados a temperaturas entre os 0º e os 3ºC e nunca durante 

um período de tempo superior a 3 dias. 

 

10. O armazenamento dos produtos não alimentares deve ser efetuado em local distinto dos 

géneros alimentares e preferencialmente fechado à chave. 

 

Artigo 32.º 

Normas de higiene na manipulação e confeção dos alimentos 

1. O adjudicatário obriga-se ao rigoroso cumprimento das normas estipuladas no plano 

HACCP. 

 

2. Obriga-se também à execução mensal de exames microbiológicos previstos no mapa junto 

como Apêndice X e análise à água da rede pública de seis em seis meses. Poderá contudo 

ser necessária a elaboração de mais exames caso se justifique. 

 

3. O adjudicatário celebrará obrigatoriamente, um contrato com uma entidade oficialmente 

reconhecida, que proceda à recolha de amostras e análises para controlo dos géneros 

alimentícios, da higiene das superfícies e do pessoal. Estas recolhas devem ser mensais, 

sem data marcada e será dado conhecimento ao SND. do teor integral dos respetivos 

relatórios.  

 

4. A confeção das refeições deve seguir a máxima da “marcha em frente” entendendo-se por 

isto que durante a preparação, confeção, arrefecimento e empratamento dos géneros 

alimentares não são permitidos retrocessos nem cruzamento de circuitos. 
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5. Os produtos a descongelar devem ser colocados em recipientes perfurados (crivos em 

inox) que impeçam a acumulação das águas de descongelação e o seu contacto direto com 

o produto. Devem estes recipientes perfurados estar assentes em tabuleiros de inox, onde 

se acumulará a referida água de descongelação. 

 

6. É expressamente proibida a descongelação de produtos à temperatura ambiente dentro 

de água. 

 

7. As bancadas das áreas de preparação de carne, pescado e vegetais não devem, em 

circunstância alguma, servir para colocar produtos diferentes daqueles a que estão 

destinadas. 

 

8. As pranchas utilizadas como superfícies de corte devem ser específicas para cada um dos 

produtos, respeitando o código de cores. Após cada utilização devem ser criteriosamente 

lavadas com água quente e detergente e finalmente, mergulhadas em solução 

desinfetante. 

 

9. Após cada utilização, as bancadas das áreas de preparação e confeção, assim como as tinas 

e tábuas de corte, bem como as máquinas, recipientes e utensílios de cozinha têm de ser 

lavados e colocados em local limpo até nova utilização. 

 

10. Durante todas as fases de elaboração de refeições, os produtos alimentares têm de estar 

acondicionados em recipientes próprios para o efeito, tapados e nunca em contacto direto 

com as bancadas.  

 

11. Os recipientes que se destinam a conter alimentos devem ser sempre colocados sobre as 

bancadas e nunca diretamente sobre os pavimentos. 

 

12. Sempre que se verifiquem tempos de espera entre a preparação e confeção dos alimentos 

os produtos perecíveis têm de ser colocados nas câmaras frigoríficas. 

 

13. É interdito o arrefecimento dos alimentos à temperatura ambiente. 

 

14. Todos os alimentos já confecionados e os alimentos servidos crus, não podem ser 

manipulados diretamente com as mãos, devendo para o efeito, ser utilizadas pinças, luvas 

ou outros utensílios apropriados para o fim em vista. 

 

15. Após a manipulação dos alimentos crus, os funcionários devem lavar e desinfetar as mãos.    
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Artigo 33.º 

Normas de higiene durante o empratamento das refeições para doentes – sistema a frio 

1. O tempo de espera entre o empratamento e o consumo não deve permitir oscilações de 

temperatura superiores ao ponto crítico de controlo.   

 

2. A bancada de empratamento tem que estar limpa antes do início do mesmo e manter-se 

limpa durante todo o processo. 

 

3. Os funcionários que se destinam a realizar o empratamento têm que se apresentar com 

aspeto limpo, corretamente equipados e com touca, máscara cirúrgica e luvas 

convenientemente colocadas (touca protegendo todo o cabelo e máscara tapando boca e 

nariz). 

 

4. Os funcionários que efetuem o empratamento têm que possuir formação adequada  e 

realizar anualmente uma nova atualização, para desempenharem tal tarefa, de modo a 

que haja cumprimento das capitações e se mostre agradável o aspeto visual do prato. O 

conteúdo programático destas formações deve ser validado pelo SND. 

 

5. Os utensílios usados no empratamento dos diferentes géneros alimentares têm que ser 

específicos para cada género, respeitando o código de cores  

 

6. O empratamento deve processar-se como se de uma linha de montagem se tratasse, 

tendo cada funcionário uma tarefa específica e integrada, o que aumenta a eficiência e a 

velocidade do processo. 

 

7. Todo o empratamento deve ser supervisionado pelo nutricionista e pelo cozinheiro 

chefe/responsável ou nas suas ausências pelos seus substitutos. 

 
8. A composição dos tabuleiros em regime de internamento ou ambulatório do edifício do 

Espírito Santo, bem como do edifício do Patrocínio, deve ser efetuada no tapete rolante. 

 

 

Artigo 34.º 

Normas de higiene durante o empratamento das refeições na linha de “SELF”- Sistema a 

Quente 

1. A exposição dos alimentos perecíveis tem que ser efetuada imediatamente antes da 

abertura da linha, evitando-se deste modo tempos prolongados de permanência nos 

expositores. 

 

2. Os primeiros alimentos a serem confecionados devem ser os primeiros a serem enviados 

para o refeitório, para que sejam os primeiros a serem consumidos. 
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3. Os alimentos em banho-maria devem manter-se durante todo o serviço do refeitório a 

uma temperatura superior a 70 ºC. 

 

4. É obrigatório o registo diário das temperaturas dos alimentos mantidos em banho-maria. 

 

5. As sobremesas devem permanecer refrigeradas até ao momento em que são expostas. 

 

6. Os funcionários que se destinam a efetuar o empratamento na linha de “ Self “ devem 

apresentar-se com aspeto limpo e corretamente uniformizados. Devem, igualmente, 

cumprir as normas de higiene pessoal com rigor e possuir um bom relacionamento 

humano e urbanidade entre si e com os utentes. 

 

Artigo 35.º 

Normas de higiene geral – instalações e equipamentos 

É obrigatório que: 

a) Todas as instalações do sector alimentar permaneçam limpas e com aspeto arrumado. 

b) As chapas de grelhados e os fogões e fornos sejam rigorosamente limpos, após a 

elaboração de cada refeição, assim como ao fim do dia. 

c) As fritadeiras sejam limpas semanalmente, devendo no entanto, a bancada e área em 

redor das mesmas ser limpa diariamente. 

d) As marmitas de pressão sejam limpas após cada utilização. 

e) Os exaustores sejam desmontados e limpos quinzenalmente. 

f) Seja feita a limpeza das condutas e tetos da unidade de produção de refeições (Edifício do 

Patrocínio). 

g) Deverá ser efetuada limpeza das paredes e tetos do refeitório, bem como da sua copa e da 

zona de entrada. 

h) Nas câmaras frigoríficas, a limpeza das prateleiras e chão seja feita com uma frequência 

diária, e das paredes e teto com uma frequência quinzenal. 

i) Todos os equipamentos elétricos da área de confeção (máquinas de picar carne, picadora 

de vegetais, moinho de sopa, etc.) devem ser desmontados após cada utilização e as peças 

rigorosamente lavadas com água quente e detergente (no caso da máquina de picar carne, 

as peças após a lavagem devem ser imersas em solução desinfetante; 

j) As estantes de inox, que se destinam a guardar a louça escura, apresentem um rigoroso 

estado de limpeza e sem acumulações de água. 

k) Toda  a  louça  clara seja escrupulosamente lavada, sofrendo um enxaguamento prévio à 

lavagem na máquina, a fim de a libertar de partículas alimentares secas e aderentes 

suscetíveis de resistir à lavagem pela máquina. 

l) Toda a louça infetada seja totalmente imersa numa solução de água quente e hipoclorito 

de sódio a 2% em partes iguais, antes de sofrer o tratamento preconizado para a louça 

normal. 
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m) Seja feita a utilização de rolos de papel, ao invés da utilização de panos de cozinha. 

n) No transporte de recipientes quentes, sejam utilizadas pegas de pano de cor branca. 

o) Os carros de distribuição das refeições dos doentes, sejam rigorosamente limpos, após a 

distribuição de cada refeição e ao final do dia. 

p) A linha de “self” do refeitório seja rigorosamente limpa, após cada refeição e ao final do 

dia. 

q) As mesas do refeitório permaneçam rigorosamente limpas, durante todo o horário de 

funcionamento do mesmo. 

r) A mesa de saladas e os recipientes dos temperos se mantenham totalmente limpos, 

durante o funcionamento da linha de “self”. 

s) Todos os baldes do lixo tenham obrigatoriamente tampa e pedal. 

t) O espaço exterior à unidade de produção de refeições (rua e passeio) esteja sempre 

higienizado e com ausência de resíduos. 

u) A lavagem e higienização dos contentores do lixo seja feita no mínimo duas vezes por 

semana e sempre que se justifique. 

 

Artigo 36.º 

Normas de higiene do pessoal 

1. Todos os funcionários do sector alimentar têm que apresentar uma aparência cuidada e 

um aspeto limpo. 

 

2. Todas as peças de vestuário que os funcionários envergam durante o desempenho da sua 

atividade têm que ser exclusivas para este fim, constituindo, portanto, um fardamento. 

 

3. O fardamento tem que ser de cor clara, a fim de permitir uma melhor visualização da 

sujidade. 

 

4. O calçado utilizado pelos funcionários tem que fazer parte do referido fardamento e ser, 

portanto exclusivamente usado dentro das instalações do referido sector. O calçado deve 

ser cómodo, de cor clara, antiderrapante e impermeável. 

 

5. Não é permitida a circulação de pessoal não equipado nas instalações do sector alimentar, 

portanto, cada funcionário deve despir o vestuário que traz do exterior e envergar o 

vestuário e calçado de trabalho, antes de iniciar funções no sector. 

 

6. Fazem parte do referido fardamento as toucas, as quais devem ser corretamente 

colocadas, isto é, tapando todo o cabelo e as máscaras cirúrgica as quais devem tapar a 

boca e o nariz. 

 

7. Os aventais protetores devem ser de plástico, descartáveis, e não de pano. 
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8. Todo o fardamento deve apresentar-se em rigoroso estado de limpeza, pelo que deve ser 

frequentemente substituído e lavado. 

 

9. As mãos dos funcionários devem apresentar-se limpas, com a pele íntegra (sem ferimentos 

ou qualquer outro tipo de lesão), unhas limpas, curtas e sem verniz. 

 

10. Não é permitido o uso de anéis, fios ou pulseiras e telemóveis pelos funcionários 

manipuladores de alimentos. 

 

11. Qualquer lesão que ocorra nas mãos (ferimentos, queimaduras, etc.) deve ser 

convenientemente protegida por material asséptico e impermeável apropriado. Se os 

ferimentos apresentarem sinais de supuração, o funcionário ficará impossibilitado de 

exercer a sua atividade até total recuperação. 

 

12. É interdita a presença de funcionários que sofram de infeções de pele, doenças do 

aparelho digestivo, inflamações da garganta, do nariz, dos ouvidos, dos olhos ou quaisquer 

outras doenças incompatíveis com a atividade no ramo alimentar (infecto-contagiosas). 

 

13. Hábitos como: coçar a cabeça, o nariz, os olhos, os ouvidos, tossir ou espirrar, devem ser 

evitados durante o processamento das refeições. 

 

14. É absolutamente interdito o hábito de alguns funcionários guardarem as facas ou outros 

utensílios de cozinha nos bolsos das batas.  

 

15. É igualmente interdito o uso do chamado “pano do chefe” à cintura do cozinheiro, o qual é 

uma prática incorreta e constitui um risco de contaminação cruzada. 

 

16. É totalmente interdito comer e/ou fumar nas áreas de receção, armazenagem, 

empratamento e distribuição assim como nas áreas de preparação e confeção dos géneros 

alimentares. 

 

Artigo 37.º 

Qualidade dos Géneros e  produtos 

O adjudicatário obriga-se a assegurar que os géneros e produtos destinados à confeção das 

refeições sejam de boa qualidade, nomeadamente: 

 

a) Relativamente a cada género alimentar a fornecer devem constar as seguintes 

informações, a disponibilizar-se quando solicitado 

 Marca comercial; 

 Pais de Origem; 

 Composição do produto (incluindo os transformados)  
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 Data de embalamento e de validade (se aplicável).  

b) O óleo de fritura deverá ter a designação óleo estável a mais de 180.º c como o óleo de 

amendoim e o azeite. Deve ser realizado o teste comercial (tiras) para controlar a 

degradação do óleo antes da fritura. No entanto deverá proceder-se à sua substituição 

após o máximo de quatro utilizações. 

c) Para temperar em cru apenas é permitida a utilização de azeite virgem extra no máximo 

com 0,7 graus de acidez. A utilização de óleos vegetais fica restringida às dietas especiais 

segundo prescrição individual. 

d) O pão deverá ser de mistura, embalado e com a identificação de ser sem sal ou com sal. 

e) Considera-se tecnicamente adequada a utilização de géneros alimentares preparados e 

confecionados, numa determinada refeição, não sendo permitido o aproveitamento dos 

excessos de uma refeição para outra, quer seja no sistema a frio quer seja no sistema a 

quente.  

f) A ementa não deverá ser repetida num período inferior a quinze dias. Constitui exceção ao 

anteriormente referido o fornecimento de peixe congelado, sendo obrigatória a utilização 

de peixe fresco pelo menos duas vezes por semana com rotação de espécie, para ambos os 

sistemas de distribuição (quente e frio) dos alimentos.  

g) Todos os produtos alimentares, quer os utilizados na produção de refeições, quer os 

destinados a consumir em natureza, terão de obedecer às definições legais vigentes, 

designadamente no que respeita às características de qualidade, categoria, calibre, 

apresentação e acondicionamento, marcação e rotulagem, transporte e controle de 

qualidade. 

h) É proibida a confeção antecipada de alimentos, entendendo-se por tal a confeção 

efetuadade um dia para o outro ou com a antecipação de tempo que ponha em risco a 

conservação e a qualidade dos produtos quando se trate do sistema de distribuição da 

alimentação a quente a utilizar nos refeitórios (Edifício do Espírito Santo e Edifício do 

Patrocínio). 

i) É obrigatório fornecer a lista de alergénios ao SND para posterior colocação em todos os 

serviços em que são servidas refeições/géneros alimentares. 
 

Artigo 38.º 

Amostras das refeições 

1. A empresa deverá manter amostras das refeições servidas, durante 72 h. 

 

2. Estas amostras, duas por tipo de refeição, deverão ter todos os ingredientes utilizados, 

serem refrigeradas de imediato, entre 0º C e 4.º C durante 72 horas, em frascos de vidro 

esterilizados  e corresponderem, pelo menos, a 75% das quantidades servidas por utente. 

 

3. O funcionário que faz a recolha das amostras das refeições deve usar uniforme, 

máscaracirúrgica, luvas e touca criteriosamente limpos. 
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Artigo 39.º 

Supervisão 

1. O HESE reserva para si o direito de supervisionar toda a prestação, nomeadamente: 

a) Controlar e avaliar a qualidade dos produtos alimentares em todo o ciclo de produção e 

distribuição; 

b) Controlar a quantidade das refeições fornecidas; 

c) Fiscalizar o cumprimento das  (Apêndice V e VI), ementas e horários das refeições; 

d) Verificar o cumprimento das normas de higiene e segurança alimentar. 

 

2. As tarefas descritas no parágrafo anterior, serão atribuídas aos Nutricionista do HESE, ou a 

quem esta entidade entender nomear. 

 

Artigo 40.º 

Penalidades 

a) O não cumprimento das cláusulas de execução do contrato, e quando a sua gravidade o 

justifique, pelos prejuízos causados, quer aos utentes, quer ao Hospital, poderá constituir 

fundamento para a rescisão imediata do contrato, com perda da caução e sem direito a 

indemnização, independentemente de outras ações previstas na lei e de outros 

procedimentos que o HESE julgue adotar. 

 

b) Para as faltas que não forem de tal modo graves que impliquem a rescisão do contrato 

serão aplicadas sanções pecuniárias (multas), consoantes as situações previstas no 

Apêndice X. 

 
c) A não entrega dos documentos previstos no Artigo n.º 33, no prazo estabelecido implica 

uma penalidade de 5,00 € por cada dia de atraso, após notificação do HESE. 
 
d) A eventual aplicação de coima por parte do ACT ou outra entidade competente, pela 

ausência dos documentos previstos no Artigo n.º 33, implica uma penalidade no dobro do 
valor da coima aplicada ao HESE. 

 

e) As sanções pecuniárias serão descontadas na fatura do mês seguinte em que o adjudicante 

teve conhecimento da infração. 

 

Artigo 41.º 
Serviço de Segurança no Trabalho 

1. No prazo máximo de 10 dias uteis após o início do contrato, o adjudicatário é obrigado 
a apresentar os seguintes: 

a) Elementos que assegurem o estado de saúde dos seus trabalhadores mais 
especificamente cópias das fichas de aptidão dos funcionários (artigo 110.º da 
Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro), que desenvolvem a sua atividade nas 
instalações do HESE; 
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b) Apresentar a avaliação de riscos para a atividade que desenvolve (artigo 15.º da 
Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro e Lei 3/2014 28 Janeiro) 
(obrigatoriamente, riscos para a segurança e saúde bem como as medidas de 
proteção e prevenção e a forma como se aplicam); 
 

2. No caso específico de acidentes de trabalho artigo 91, nº2, Lei n.º 98/2009 de 4 de 
Setembro e artigo 111.º da Lei n.º 102/2009 de 10 de Setembro a empresa prestadora 
deverá comunicar a sua ocorrência ao SSST no prazo máximo de 24 horas. Em caso de 
acidentes mortais de imediato. 

3. Relativamente a combate a incêndios e de evacuação os prestadores devem cumprir o 
que está definido no plano de emergência interno do HESE EPE com os seus 
trabalhadores designados para a função e com formação específica para o efeito. (Lei 
102/2009 de 10 de Setembro artigo 19 nº 2 e), nº 3, nº 4, nº 5). 

4. O consumo de álcool (Portaria 390/2002 11 de Abril, artigo 4), são interditos nos locais 
de trabalho da administração pública. Também se aplica na coordenação e na 
cooperação com outras empresas e entidades que desenvolvam, simultaneamente, 
atividades com os respetivos trabalhadores no mesmo local de trabalho (Portaria 
390/2002 11 de Abril, artigo 4 nº 3c). 
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APÊNDICES 
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APÊNDICE I 

 

 

PREÇOS UNITÁRIOS POR REFEIÇÃO  

(a preencher pelo concorrente) 
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Mapa de Preços Unitários - Ligação até à copa 

 
    

 

DOENTES: 
Preços 

unitários 
(s/IVA) (A) 

Estimativa 12 
meses 

(B) 
Preço Total s/IVA 

Dieta Líquida/Liquida Otorrino-Pediatria/Liquida Cirurgia-
Pediatria/liquida fria (A X B) 

Pequeno Almoço   3589   

Meio da Manhã   3599   

Almoço   4270   

Lanche   3898   

Jantar   3932   

1ª Ceia   3605   

Subtotal a) 22893   

Dieta de consistência pastosa       

Pequeno Almoço   14300   

Meio da Manhã   14100   

Almoço   19700   

Lanche   14200   

Jantar   19900   

1ª Ceia   14250   

Subtotal b) 96450   

Dieta Geral/Ligeira/Mole/Mole fria/ Hipolipidica/ 
Hipoglucidica/Renal/Pobre em resíduos/Vegetariana/ Ovo-
lacto-vgetariana/Neutropénica/Sem glúten/ Sem lactose 
Personalizada:   

    

    

Pequeno Almoço   54232   

Meio da Manhã (de acordo com o tipo de dietas)   11371   

Almoço   60211   

Lanche   54480   

Jantar   56530   

1ª Ceia   52220   

2ª Ceia (Hipoglucidica e Hipoglucidica mole e Hipoglucidica 
pastosa)   13307   

Subtotal 302351   

Dieta Geral pediátrica ou outras com capitação equivalente 
à pediátrica       

Pequeno Almoço   1625   

Almoço   1680   

Lanche   1680   

Jantar   1625   
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Ceia   1625   

Subtotal 8235   

PROFISSIONAIS 

  Tipo de Refeição (Preços unitários): 

Ceia - pessoal velante   42559   

Subtotal     

Almoço/Jantar de acompanhantes    4436   

   

  

TOTAL 2021     1.150.466,49 €    

TOTAL 2022     1.175.497,82 €    

TOTAL 2023     1.196.485,15 €    
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APÊNDICE II 

 

 

PREÇO UNITÁRIO DOS SUPLEMENTOS 

(a preencher pelo concorrente) 
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SUPLEMENTOS/Componentes reforços 
Preço Unitário 

s/ IVA (A) 
 Estimativa 12 

meses (B)  

Preço Total s/ 
IVA 

(A x B) 

Açúcar - DI   
                

40.476    
  

Adoçante DI   
                   

1.863    
  

Águas 0,33 cl   
                

43.992    
  

Águas 0,5 cl    
                         

36    
  

Águas 1,5l    
                

24.234    
  

Água Gelificada   
                      

908    
  

Azeite DI   
                         

12    
  

Bebida refrigerante de extrato de chá com sumo de fruta DI   
                      

948    
  

Blédine” ou equivalente - 1 un    
                   

1.728    
  

Blédipapa  Frutos variados ou equivalente  - 1 embalagem 
(250g) 

  
                         

16    
  

Blédipapa de arroz ou equivalente  - 1 embalagem (250g)   
                           

4    
  

Bolachas “integrais”  ou equivalente - DI   
                   

9.768    
  

Bolachas “Maria”  DI ou equivalente   
                

40.476    
  

Bolachas de água e sal DI   
                      

330    
  

Bolo de aniversário (ao Kg)   
                         

57    
  

Bolos ( pastelaria ) - 1 un   
                      

100    
  

Café D.I.   
                         

50    
  

Café litro   
                   

3.720    
  

Chá cx   
                         

96    
  

Chá DI   
                

15.264    
  

Compota DI                        
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7.732    

Creme de fruta - 1 Un   
                   

1.296    
  

Fiambre DI   
                   

2.210    
  

Fruta – 1 Un   
                

22.304    
  

Fruta cozida/assada - 1 Un   
                

13.224    
  

Gelados de leite (“epá” e “minimilk”) ou equivalente - 1 Un   
                      

104    
  

Gelatina DI   
                   

4.038    
  

Gelatina sem adição de açúcar 1DI   
                           

4    
  

Iogurte aromas sólido - 1 Un   
                

33.144    
  

Iogurte liquido aromas - 1Un   
                   

2.894    
  

Iogurte liquido de aromas  magro sem adição de açúcar  - 1 Un   
                         

10    
  

Iogurte magro sólido sem adição de açúcar  - 1 Un   
                   

7.391    
  

Iogurte natural sólido - 1 Un   
                      

100    
  

Iogurte sem lactose líquido- 1 Un   
                           

6    
  

Iogurte sem lactose sólido - 1 Un   
                         

20    
  

Leite de soja natural de 200 ml    
                           

5    
  

leite magro 1L   
                         

15    
  

Leite magro 200 ml    
                         

17    
  

Leite mg 1l   
                   

2.628    
  

Leite mg 200 ml   
                

43.294    
  

Leite sem lactose 200 ml    
                         

10    
  

Leite sem lactose magro 1L   
                         

10    
  

Manteiga- DI   
                

59.667    
  

mailto:geral@hevora.min-saude.pt
http://www.hevora.min-saude.pt/


 

 

Telefone: 266 740 100 | Fax: 266 701 821 

geral@hevora.min-saude.pt | www.hevora.min-saude.pt 

Largo Senhor da Pobreza, s/n - 7000-811 Évora 

Entidade Pública Empresarial | Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora 

sob o n.0 508 085 888 NIPC/NIF: 508 085 888 | Capital Estatutário: 40.280.000,00 euros 

 

Página 79 de 201 

 

Margarina vegetal (becel ou equivalente)  1 DI   
                         

10    
  

Manteiga s/sal DI   
                   

9.540    
  

Marmelada - DI   
                

20.925    
  

Nectar  – DI   
                      

150    
  

"Nesquik” ou equivalente (chocolate em pó) – 1 embalagem 
(450g)  

  
                         

56    
  

Pão – 1DI Embalado (50g)   
                

87.879    
  

Papa “Cerelac” ou equivalente –  1 embalagem (500g)   
                   

4.440    
  

Papa “Nestum com mel” ou equivalente – 1 embalagem (300g)   
                           

4    
  

Papa “Nutriben” ou equivalente 1ª papa – 1 embalagem (300g)   
                         

72    
  

Papa láctea  - 1 DI (40g)    
                   

4.380    
  

Queijo DI   
                

42.342    
  

Queijo magro DI   
                      

500    
  

Rebuçados – embalagens  1kg   
                         

39    
  

Sal refinado - 1DI   
                           

8    
  

Sandes de fiambre c/ manteiga    
                   

1.000    
  

Sandes de queijo c/ manteiga    
                   

3.978    
  

Sandes mista   
                      

500    
  

Sobremesa doce DI   
                      

150    
  

Sumo DI   
                

27.102    
  

Sumo sem adição de açucar  DI   
                         

50    
  

Vinagre DI   
                         

10    
  

Canja com ou sem sal   
                   

4.180    
  

Pastosa simples com ou sem sal                           
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314    

Pastosa carne/peixe com ou sem sal   
                         

43    
  

Puré de legumes com ou sem sal    
                         

20    
  

Puré de cenoura com ou sem sal    
                   

5.010    
  

Sopa de hortaliça sem componente glucídica    
                         

20    
  

Sopa geral com ou sem sal   
                   

4.898    
  

Bebida isotónica   
                      

120    
  

Barra de cereais   
                      

120    
  

Colher sopa plástico   
                   

5.000    
  

Colher sobremesa plástico   
                

12.000    
  

Copo água plástico   
                

11.000    
  

Faca de plástico   
                   

7.000    
  

Guardanapo folha dupla (maço)   
                      

450    
  

Taça sopa plástico   
                   

2.500    
  

TOTAL       
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APÊNDICE III 

REFORÇOS DE DOENTES E PESSOAL 

Reforços de funcionários 
 

A composição dos reforços corresponde a uma quantidade máxima por género 
alimentar, esta quantidade pode ser reduzida aquando a implementação da 
requisição dos reforços através da aplicação informática CPC. 
 

Composição dos Reforços 
Reforço  Géneros Alimentares Quantidades 

 

Standart 

Leite/ sumo individual 1 DI 

Bolachas maria/torrada  1 DI 

Marmelada/doce 1 DI 

 

 
Bloco operatório * 

Fruta/iogurte  1 DI 

Pão  1 Un 

Manteiga  1 DI 

Queijo  1 DI 

Leite/sumo 1 DI 

UCI **,  Neonatologia e 

Hemodinâmica 

Leite / sumo individual 1 DI 

Pão   1U 

Manteiga  1 DI 

*O correspondente aos reforços vai a granel doseando as quantidades de fruta e de 
iogurte (exemplo 6 funcionários 3 frutas e 3 iogurtes)  
** Segunda-feira enviar para a UCI, para além dos reforços habituais, 15 DI de 
marmelada/doce 
 

 

Horário dos reforços para o Bloco Operatório 

1-º Reforço (manhã) 10.30 h  

2º Reforço (tarde) 17.30/18.00 h 

 
 
COMPOSIÇÃO  DA  CEIA – PESSOAL VELANTE  
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1,8,17,24,31 2,9,18,16,25 3,10,15,19,26 

Sumo – 1 DI 
Iogurte de aromas – 1 

Pão – 1 embalado 
Queijo – 1 DI 
Manteiga – 1 DI 
Guardanapo folha dupla - 1 

Leite meio gordo - 1 DI 
Fruta – 1 Maça  
Pão – 1 embalado 
Manteiga – 1 DI 
Queijo – 1 DI 
Guardanapo folha dupla - 1 

Sumo – 1 DI 
Pão – 1 embalado 
Manteiga – 1 DI 
Queijo – 1 DI 
Iogurte de aromas - 1 
Guardanapo folha dupla -  1 

4,11,20,27 5,12,21,28 6,13,22,29 

Leite meio gordo - 1 DI 
Fruta – 1 unidade  
Pão – 1 embalado 
Queijo – 1DI 
Manteiga – 1 DI 
Guardanapo folha dupla - 1 

Sumo – 1 DI 
Pão – 1 embalado 
Marmelada/doce – 1 DI 
Manteiga – 1 DI 
Iogurte aromas - 1 
Guardanapo folha dupla - 1 
 

Iogurte liquido de aromas – 1 
unidade  
Fruta – 1 banana 
Pão - 1 embalado 
Manteiga - 1 DI 
Queijo – 1 fatia  
Guardanapo folha dupla – 1 

7,14,23,30   

Leite – 1 DI 
Pão - 1 unidade embalado 
Manteiga –1 DI 
Queijo – 1 fatia 
 fruta – 1 unidade 
Guardanapo folha dupla - 1 

  

NOTA: Todos os géneros distribuídos na ceia terão que ter aprovação do SND. 
A fruta deverá estar de acordo com a sazonalidade. 
As ceias são embaladas individualmente em caixas de cartão reciclável para transporte 
de alimentos de utilização única. 
 

Ceias - Pessoal Velante 

  
Previsão 

Número 

 
Anual  

37647 

  
Mensal  

3137 

 
 

Reforços de Pessoal 
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Serviços  Quantidades – Reforços  

Manhã  Tarde  Noite 

Urgência de Pediatria 6    

Obstetrícia 2 2  

 
Bloco 
operatório* 

2.ª a 6.ª-feira 42 25  

Sábado  20 15  

Domingos e 
feriados  

10 10  

 
Urgência  

Leite – 6 DI 
Pão – 12 U 
Queijo – 12 DI 
Manteiga -6 DI 

Leite – 12DI 
Pão – 12 U 
Queijo – 6 DI 
Manteiga – 12 
DI 

 

 
 
 
 
 
 
Urgência COVID 
 
 
 
 
 

Bebida isotónica – 
10DI 
Água 0,33cl – 20 un. 
Bananas- 10 un. 
Facas descartáveis 
(100un) –1un. 
Manteiga – 10DI 
Leite – 10DI 
Sumo- 10DI 
Pão – 10DI 

Bebida 
isotónica – 10DI 
Água 0,33cl – 
20 un. 
Bananas- 10 un. 
Manteiga – 
10DI 
Leite – 10DI 
Sumo- 10DI 
Pão – 10DI 
 
 
 

Bebida 
isotónica – 7DI 
Água 0,33cl – 
14 un. 
Bananas- 7 un. 
Sumo- 7DI 
Manteiga – 7DI 
Leite – 7DI 
Sumo- 7DI 
Pão – 7DI 
 

 
 
 
 
Contentor - COVID 

Bebida isotónica – 4DI 
Água 0,33cl – 8un. 
 Bananas- 4un. 
Facas descartáveis 
(100un) – 1un. 
Manteiga – 4DI 
Leite – 4DI 
Sumo- 4DI 
Pão – 4DI 

Bebida 
isotónica – 4DI 
Água 0,33cl – 
8un. 
 Bananas- 4un. 
Manteiga – 4DI 
Leite – 4DI 
Sumo- 4DI 
Pão – 4DI 
 

Bebida 
isotónica – 4DI 
Água 0,33cl – 
8un. 
 Bananas- 4un. 
Manteiga – 4DI 
Leite – 4DI 
Sumo- 4DI 
Pão – 4DI 
 

UCI COVID Barra Cereais -20DI 
Pão – 20DI 
Manteiga – 20DI 
Compota – 20DI 
Sumo – 20DI 
Facas descartáveis 
(100un) – 1un. 
Bebida isotónica –40DI 
Água 0,33cl – 40DI 
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*À segunda-feira retira-se ao valor total dos reforços do Bloco Operatório10 fatias de 
queijo e substitui-se por 10 DI de marmelada. 
Este reforço só pode ser enviado após as 10.30h 
 
** - Não enviar ao domingo 
 
Outros Reforços 
 

Enviar semanalmente  

Conselho de Administração Maçãs – 6 unidades  
Águas de 330 ml – 48 U 

Direção de Enfermagem Águas 330 ml – 20 unidades  

Direção de Clínica Águas 330 ml –10 unidades semanalmente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banana – 20DI 
Guardanapos – 1 un 
Leite mg -20DI 
 
 
 

 
Neonatologia  

2.ª a 6.ª-feira 8 5  

Sábados e 
domingos 

6 5  

Cuidados Intensivos  8 5  

Nefrologia** 3 3  

Hemodinâmica  Manhã 
Segunda-feira e quinta-feira – 5  

terça-feira - 10 
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 REFORÇOS DE UTENTES 

Ambulatório  - Consulta Externa 

 
Serviço Género alimentares Quantidades Frequência 

Consulta de Pediatria 

Leite mg (200ml)/ Sumo  10 DI  
 

Semanal  
(Quinta-feira) 

Sumos DI 10Un 

Bolachas Maria/torrada 20 DI 

Açúcar  20 DI 

Maças  15Un 

 
Consulta Ext. Diabetes 

Bolacha Maria/torrada 6 DI 

Semanal 
Bolacha integrais  6 DI 

Leite mg (200ml) 6 DI 

Sumos 6 DI 

 
Consulta Ext.Oftalmologia 

Bolacha água e sal 6 DI 

Semanal 
Bolacha integrais 6 DI 

Leite mg (200ml) 6 DI 

Marmelada/doce 6 DI 

 
Consulta Ext. Obstetrícia 
/Ginecologia  

Rebuçados 250 g 
Semanal 

Segunda-feira 

Rebuçados 125 g 
Semanal 

Quarta-feira 

 
Consulta Ext. Otorrino 

Bolachas Maria 4 DI 

Semanal Leites (200ml) 2 DI 

Sumos (200ml) 2 DI 

 
Cons Ext de Pediatria –
DPSM* 

Fruta 6 unidades  
Diária Leite mg  (200 ml) 6 

Bolacha Maria/torrada 6 DI 

 
DPSM – Ambulatório* 

Bolacha maria/torrada 100 DI Mensalmente  
excepto julho 
e agosto  

*Atualmente não estão a ser enviados devido à pandemia por COVID 19  
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Reforço Diário Para S. Oncologia  - Doentes 

Segunda – feira Terça - feira Quarta - feira 

Iogurtes aromas – 4  
Pão – 4 
Queijos - 4 
Manteiga - 4 
Bolachas Maria – 8 DI 
Fruta – 6 unidades  
Guardanapo de papel de folha 
dupla - 10 

Sumo - 6 DI 
Pão - 4 
Manteiga – 4 
Guardanapo de papel de folha 
dupla - 10 
 

Leite individual - 8 
Pão – 8 
Queijo – 8 DI 
Manteiga - 8 
Bananas - 4 
Guardanapo de papel de folha 
dupla - 10 
 

Quinta – feira Sexta – feira  

Sumo - 8 DI 
Bolachas - 8 
Pêra/pêssego - 8 
Guardanapo de papel de folha 
dupla – 10 

Iogurtes - 4 
Pães - 4 
Queijos - 4 
Guardanapo de papel folha dupla - 
10 

 
 

  
REFORÇOS DIÁRIOS PARA SERVIÇOS DE INTERNAMENTO  

 
Serviço Refeição Géneros 

 alimentares 
Quantidades 

 
Cardiologia  

 
Pequeno-almoço 

Açúcar 3 DI 

Pão embalado 3 Un 

Bolachas Maria/ torrada 6 DI 

Iogurtes magros  4 Un 

 
 
 
 
 
 
Medicina I 

Pequeno-almoço 

Açúcar   3 DI 

Pão 3 Un 

Manteiga   3 DI 

Bolacha Maria/ Torrada  6 DI 

Iogurtes  6 Un 

Fruta Cozida/assada 6 Un 

Farinha láctea  1 emb (250g) 

Lanche 

Iogurtes magros 4 Un 

Bolachas Integrais  5 D.I 

Leite 1 litro 

Ceia 
Iogurtes 3 Un 

Leite 1 litro 

 
 
 
 
Cirurgia I 

Pequeno-almoço 

Açúcar 6 DI 

Pão embalado  6Un 

Manteiga   6 DI 

Bolacha Maria/ Torrada  12 DI 

Almoço 
1 termo de infusão (efetuado 
com 6 pacotes ) 

2 l 

Jantar 
Infusão 2l (efetuado com 6 
saquetas) 

1 termo  

 Pequeno-almoço Açúcar 3 DI 

mailto:geral@hevora.min-saude.pt
http://www.hevora.min-saude.pt/


 

 

Telefone: 266 740 100 | Fax: 266 701 821 

geral@hevora.min-saude.pt | www.hevora.min-saude.pt 

Largo Senhor da Pobreza, s/n - 7000-811 Évora 

Entidade Pública Empresarial | Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora 

sob o n.0 508 085 888 NIPC/NIF: 508 085 888 | Capital Estatutário: 40.280.000,00 euros 

 

Página 87 de 201 

 

Cirurgia II Pão embalado  3Un 

Manteiga   3 DI 

Bolacha Maria/ Torrada  6 DI 

 
 

Serviço Refeição Géneros 
 alimentares 

Quantidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Medicina Apoio 
Hospital Militar  
 
 
 

Pequeno-almoço 
 

Sumo   3 DI  

Água de 33 cl 10 Un 

Leite mg  6 DI 

Creme/papa de 
cereais para adultos  

4 DI 

Boiões de fruta 6Di 

Bolachas Maria 6 DI 

Facas descartáveis  1 emb (100 
un) 

Colheres de 
sobremesa 
descartáveis  

1 emb 

Copos descartáveis  1 emb 

Taças de sopa 
descartáveis  

1 emb 

Guardanapos de 
papel 

1 emb 

Espessante  1 emb 

Caixa de saqueta de 
infusão 

1 emb 

Ortopedia 
EES 

Pequeno-almoço 
Pão embalado 8Un 

Manteiga   4 DI 

Unidade AVC Pequeno-almoço 

Boiões de fruta 3 DI 

Leite mg 3 DI 

Bolachas Maria 3 DI 

Bolachas água e sal 3 DI 

Pacotes chá 1 un. 

Açúcar 3 DI 

Espessante 1 emb 

Água de 1,5 l 1 un. 

Água gelificada 6 un. 

Creme/papa de 
cereais para adultos 

3 un. 

COVID II Pequeno-almoço 

Leite mg 6 DI 

Sumo 3 DI 

Guardanapos de 
papel 

1 emb 

Boiões de fruta 6 DI 
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Bolachas Maria 6 DI 

 
UCI-COVID 

Pequeno-almoço 

Bolachas Maria 10 DI 

Boiões de fruta 6 DI 

Águas de 1,5 l 8 DI 

Leite mg 6 DI 

Creme/papa de 
cereais para adultos 

6 DI 

COVID I 
 

Pequeno-almoço 

Leite mg 6 DI 

Sumo 3 DI 

Guardanapos de 
papel 

1 emb 

Boiões de fruta 6 DI 

Bolachas Maria 6 DI 

Neonatologia  
EES Semanalmente Águas de 1,5 l 36 Un 

 
 
 
 
 
 
 
Psiquiatria 
EP 

Pequeno-almoço 

Bolacha Maria/ 
Torrada  

6 DI 

Leite mg 1 Litro 

Lanche Leite mg 1 Litro 

Ceia 

Iogurtes magros 
sólidos 

2 Un 

Iogurtes de aromas 
sólidos 

2 Un 

Adoçantes  5 DI 

Açúcar  5 DI 

Bolachas integrais  5DI 

Leite mg (200ml) 2 DI 

Leite mg (1 litro) 1 Un 

 
Serviço Refeição Géneros 

 alimentares 
Quantidades 

 
 
 
 

Obstetrícia 
EES 

 
Internamento 

 

 
 

Pequeno-
almoço 

Açúcar 3 DI 

Pão embalado 3Un 

Manteiga 3 DI 

Bolacha Maria/ 
Torrada 

6 DI 

Lanche 
Bolacha 

maria/torrada 
6 DI 

 
Ceia 

 

Manteiga 3 DI 

Compota 1 DI 

Açúcar 3 DI 

Pão embalado 3 Un 

Sala de Segunda-feira Rebuçados 250 g 
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Partos Quinta-feira Rebuçados 125 g 

Pequeno-
almoço 

Gelatinas 5 Un 

Iogurtes líquidos 5 Un 

Fruta 3 UN 

Ceia 
Pão embalado 4 Un 

Manteiga 4 DI 

Serviço de 
Urgência 

Ceia 

Pão 4 Un 

Manteiga 4 DI 

Leite mg 4 DI 

 
REFORÇOS – DOENTES (AMBULATÓRIO) 

 

Serviço Refeição Géneros 
 alimentares 

Quantidades 

 
 
 
 
 

 
 
 

Serviço de Nefrologia  
 

De segunda-feira a 
sábado 

 
 

 

Manhã 
Pequeno-almoço 

Pão embalado 32 DI 

Manteiga sem sal  30 DI 

Compota ou marmelada 2 DI 

Queijo mg 15 DI 

Fruta (exceto banana) 2Un 

Leite mg (200 ml) 9Un 

Açúcar 20 DI 

Bolachas Maria / 
torrada 

4 DI 

Iogurtesólido de aromas 4 Un 

Bebida de cereais sem 
café  

5 litros  

Creme de cereais p/a 
adulto 

2 DI 

Água de 1,5 l 6 Un 

Infusão  1l (3saquetas 
de chá) 

2 termo 

 
 
 

Tarde  

Pão embalado 14 DI 

Manteiga sem sal  10 DI 

Compota ou marmelada  2 DI 

Queijo mg 15 DI 

Fruta (exceto banana) 3Un 

Leite mg (200 ml) 9 DI 

Iogurtes de aromas 
sólido 

4 Un 

Açúcar 10 DI 

Bolachas Maria/ torrada 4 DI 
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Infusão  (1l) (3 saquetas 
de chá)  

2 termo 

 
 

Cirurgia de 
Ambulatório 

EES 

 
Dias úteis 

(estes números indicam uma 
previsão podem ser alterados 

consoante o movimento 
assistencial do serviço) 

Leite mg (200 ml) 5 Un 

Sumos de fruta que 
contenham pelo menos 
50 % de fruta 

5 DI 

Bolacha maria/torrada 5 DI 

Sande de 
queijo/manteiga  

6 Un 

Infusão  (2l) (6 saquetas 
de chá) 

2 l 

Açúcar  20 DI 

 
Hemodinâmica 

EES 
Enviar à segunda e à terça –

feira 

 
Bolacha maria/torrada 

 
10 DI 

Núcleo de  
Exames Especiais  

EES 
Enviar 

Mensalmente 

Leite mg (200 ml) 9 DI 

Bolachas Maria / 
torrada 

4 DI 

Bolachas integ./água e sal 5 DI 

Electroencefalografia  
EES 

Enviar quando solicitado 

Leite mg (200 ml) 14 DI 

Bolachas Maria   6 DI 

Sumo 2 DI 
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Serviço Refeição Géneros 
 alimentares 

Quantidades 

 
Serviço de 
Urgência 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sala de Observação 
(SO) 

 

 
 
 
 

Pequeno-
almoço 

Leite mg (200ml) 6 DI 

Pão embalado 8 Un 

Manteiga 6 DI 

Queijo mg 8 DI 

Compota ou marmelada 4 DI 

Açúcar  6 DI 

Iogurte de aromas sólido 4 Un 

Iogurte magrosólido 4 Un 

 
Lanche 

Iogurte de aromas sólido 4 Un 

Iogurte magrosólido 4 Un 

Açúcar  6 Un 

 
Ceia 

 

Leite mg (200ml) 6 Un 

Bolacha maria/ torrada 4  DI 

Bolacha Integral  4 DI 

Leite mg (1 litro) 1 Un 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Balcão 
 

 
 
 
Pequeno-
almoço  

Leite mg (200ml) 6 DI 

Pão embalado 10 Un 

Manteiga 5 DI 

Queijo mg 10 DI 

Infusão  (2l) (6 saquetas de 
chá) 

1 termo 

Bolacha maria/ torrada 5 DI 

Bolachas integ./água e sal 5 DI 

Açúcar 15 DI 

Iogurte de aromas sólido 6 Un 

Bebida de cereais sem café  5 litros  

Farinha láctea  6 DI 

 
Almoço 

e 
Jantar 

Canja sem sal  4 DI 

Geral sem sal 4 DI 

Puré de legumes sem sal 4 DI 

Fruta assada/cozida  10 Un 

Pão embalado 10 Un 

Infusão  (2l) (6 saquetas de 
chá) 

1 termo 

  

Lanche 

Leite mg (200ml) 8 DI 

Pão embalado 8 Un 

Bolacha maria/ torrada  8 DI 

Bolachas integ./água e sal 3 DI 

Queijo mg 4 DI 

Manteiga 4 DI 

Infusão  (2l) (6 saquetas de 
chá) 

2 l 

Iogurte de aromas sólido 8 DI 

Iogurte magrosólido 2 Un 

Açúcar   15 DI 

Farinha láctea  6 DI 
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Ceia  

Leite mg  (200ml) 5 DI 

Bolacha maria/ torrada  10 DI 

Bolachas integ./água e sal 3 DI 

 
Serviço Refeição Géneros 

 alimentares 
Quantidades 

 
 
 
 
 

 
 
 

Urgência de 
Pediatria   

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Pequeno-
almoço 

Leite mg (200 ml) 9 DI 

Bolachas maria/torrada 6 DI 

Manteiga  6 DI 

Pão (embalado)  10Un 

Açúcar 15 Un 

Queijo mg 6 DI 

Iogurte sólido de aromas 4 Un 

Iogurte sólido (banana) 4Un 

Bebida refrigerante de extrato de chá 
com sumo de fruta 

2 unidades 

Almoço  
e  

Jantar  

Canja  2 DI 
Puré de legumes  3 DI 
Fruta assada/cozida  2Un 
Gelatina  2 Un 

Semanalmente 
Terça – feira  

 Água (1,5 l) 6 Un 

Mensalmente 
Achocolatado em pó com 30% menos 
açúcar (450 g) 

 
1 un 

 
Situações excecionais  
- Ex: águas de 330 ml ou de 1,5 l, coffee breaks e almoços de trabalho, só podem ser 
fornecidos após a respetiva requisição, autorizada pelo conselho de administração.  
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APÊNDICE IV 

ESTIMATIVA DA MÉDIA MENSAL DO NÚMERO DE DIETAS 

DOENTES: Estimativa 
mensal 

Estimativa 
12 meses Dieta Líquida/Liquida Otorrino-Pediatria/Liquida Cirurgia-Pediatria 

Pequeno Almoço 298 3576 

Meio da Manhã 293 3511 

Almoço 357 4288 

Lanche 325 3898 

Jantar 333 3993 

1ª Ceia 295 3541 

Dieta de consistência pastosa   
Pequeno Almoço 1108 13295 

Meio da Manhã 1061 12731 

Almoço 1640 19678 

Lanche 1098 13171 

Jantar 1694 20330 

1ª Ceia 1098 13176 

Dieta Geral/Ligeira/Hipolipidica/ Hipoglucidica/Renal/Pobre em 
resíduos/Vegetariana/ Neutropénica/Mole/Personalizada: 

  

  
Pequeno Almoço 4903 58836 

Meio da Manhã 947 11360 

Almoço 5327 63927 

Lanche 5220 62635 

Jantar 5003 60037 

1ª Ceia 4803 57633 

2ª Ceia (Hipoglucidica e Hipoglucidica mole e Hipoglucidica pastosa) 1087 13048 

Dieta Geral pediátrica ou outras com capitação equivalente à pediátrica   
Almoço 161 1930 

Jantar 150 1800 
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APÊNDICE V 

 

 

MANUAL DE DIETAS 
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DIETA GERAL 

Caraterísticas 

Tipos de confeção Todo o tipo de confecção  

Tipos de condimentos Alho, cebola, limão, ervas aromáticas, especiarias e sal 
(quando permitido) 

 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Leite meio-gordo (simples ou com bebida de cereais sem café – 220ml) ou 

infusão (220ml) ou bebida de cereais sem café (220ml) ou 1 Iogurte de aromas 

líquido ou sólido – 1 Unidade 

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Manteiga – 1 DI (10g) 

Marmelada ou compota 1 DI (20g)/ Queijo – 1 DI (15 - 20 g ) 

  Almoço e Jantar 

Sopa – de produtos hortícolas(300 ml) 

Prato – de acordo com a ementa em vigor  

Carne (100 g) ou peixe (100 g)  

Acompanhamento – Batata (160 g) ou puré de batata (170 g) ou arroz (110 g) 

ou massa (150 g) 

Ou  

Batata ou puré de batata(120g) ou arroz (80g) ou massa (110g)  + favas (80g) 

ou  ervilhas (80g) ou feijão (50g) ou grão (45g)   

Produtos hortícolas frescos (100 g) ou produtos hortícolas cozinhados  (80g) 

Sal – 1 DI, Azeite - 1 DI, Vinagre – 1 DI 

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Sobremesa – 1 Peça de fruta (160g)ou doce (no máximo 1 vez por semana) 

Ceia  

Leite meio-gordo (simples ou com bebida de cereais sem café – 220ml) ou 

infusão (220ml) ou bebida de cereais sem café (220ml) ou 1 Iogurte de aromas 

líquido ou sólido – 1 Unidade 

Bolachas maria 1 DI (25g) ou  bolacha torrada 1 DI (25g)1 fatia de pão-de-ló (1 

vez por semana) 

a) Ao Lanche e ceia os utentes podem optar entre pão ou bolachas maria ou bolachas 

torrada; 

b) As quantidades de carne/peixe apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos 

edíveis depois de confecionados; 

c) As quantidades apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos edíveis em cru, 

no caso de alimentos consumidos em natureza; 

d) As quantidades de batata, arroz, massa e leguminosas secas e verdes  correspondem a parte 

edível após confecção;  

e) Não é permitido chá, café ou outras bebidas estimulantes, apenas infusões ou bebidas de 

cereais sem café;  
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f) Os doces permitidos são: arroz doce/leite creme/gelatina/pudim(é obrigatória a inclusão 

de cada uma destas sobremesas mensalmente); 

g) A dieta contempla açúcar. 

DIETA LIGEIRA 

Caraterísticas 

Tipos de confeção Cozido, grelhado, assado simples e estufado simples 

Tipos de condimentos Alho, cebola, limão, ervas aromáticas e sal (quando 

permitido) 

Alimentos não aconselhados  

 

Enchidos, fumados, conservas em óleo, molhos condimentados, 

condimentos fortes, leguminosas secas (feijão, grão) e leguminosas 

verdes (favas e ervilhas), produtos integrais, produtos hortícolas 

ácidos (tomate, cebola, alho em cru), hortaliças de cor escura (ex. 

Nabiças, grelos, espinafres, couve de bruxelas, couve galega), frutas 

ricas em fibras insolúveis e ácidas (ex. Citrinos e abacaxi), frutas 

oleaginosas, sumos de fruta ácidos. 
 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

 

Leite meio-gordo (simples ou com bebida de cereais sem café – 220ml) ou 

infusão (220ml) ou bebida de cereais sem café (220ml) ou 1 Iogurte de aromas 

líquido ou sólido – 1 Unidade 

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Manteiga – 1 DI (10g) 

Marmelada ou compota 1 DI (20g) ouQueijo – 1 DI (15-20 g ) 

Almoço e Jantar 

Sopa – de produtos hortícolas (300ml) 

Prato – de acordo com a ementa em vigor  

Carne (100 g) ou peixe (100 g)  

Acompanhamento – batata (160 g) ou puré de batata (170 g) ou arroz (110 g) 

ou massa (150 g) 

Produtos hortícolas frescos (100 g) ou produtos hortícolas cozinhados  (80g) 

Sal – 1 DI, Vinagre – 1 DI, Azeite - 1 DI 

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Sobremesa – 1 Peça de fruta crua e madura (160g) ou fruta cozida(160g) ou 

assada (120g)  ou creme de fruta ou fruta em calda ou doce (leite creme, arroz 

doce e gelatina, no máximo 1 vez por semana)  

Ceia  

Leite meio-gordo (simples ou com bebida de cereais sem café – 220ml) ou 

infusão (220ml) ou bebida de cereais sem café (220ml) ou 1 Iogurte de aromas 

líquido ou sólido – 1 Unidade 

Bolachas maria 1 DI (25g) ou  bolacha torrada 1 DI (25g)1 fatia de pão-de-ló (1 

vez por semana) 

mailto:geral@hevora.min-saude.pt
http://www.hevora.min-saude.pt/


 

 

Telefone: 266 740 100 | Fax: 266 701 821 

geral@hevora.min-saude.pt | www.hevora.min-saude.pt 

Largo Senhor da Pobreza, s/n - 7000-811 Évora 

Entidade Pública Empresarial | Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora 

sob o n.0 508 085 888 NIPC/NIF: 508 085 888 | Capital Estatutário: 40.280.000,00 euros 

 

Página 97 de 201 

 

 

a) Ao Lanche e ceia  os utentes podem optar entre pão de forma  ou bolachas maria ou 

bolachas torrada; 

b) As quantidades de carne/peixe apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos 
edíveis depois de confecionados; 

c) As quantidades apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos edíveis em cru, no 
caso de alimentos consumidos em natureza; 

d) As quantidades de batata,  arroz e  massa correspondem a parte edível após confecção;  

e) Não é permitido chá, café ou outras bebidas estimulantes, apenas infusões ou bebidas de 

cereais sem café;  

f) Doces permitidos: arroz doce/leite creme/gelatina/pudim(é obrigatória a inclusão de cada 

uma destas sobremesas, uma vez mensalmente); 

g) A dieta contempla açúcar. 

DIETA MOLE 

Características 

Tipos de confeção Todas permitidas excepto os fritos  

Tipos de condimentos Alho, cebola, limão, ervas aromáticas e sal (quando 

permitido) 

Consistência Alimentos de textura modificada de fácil mastigação 

Empadões, soufflés, purés, quiches, tartes, tortas, pudins, 

ovos, peixe, carne picada, esparregado, fruta mole 

Alimentos não permitidos Alimentos de textura sólida rígida, carne e equivalentes 

duros e fibrosos, peixes com espinhas, vegetais crus ou 

muito fibrosos, arroz ou massa secos, fruta fresca dura  

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Leite meio-gordo (simples ou com bebida de cereais sem café – 220 ml) ou 

infusão (220ml)  ou bebida de cereais sem café  (220 ml) ou 1 Iogurte de 

aromas líquido ou sólido – 1 Unidade 

Pão de forma – 2 Fatias embaladas (50g) ou  creme de cereais para adulto 

(40g) 

Manteiga 1 DI 

Queijo 1 DI (15-20g)  ou Marmelada 1 DI(20g) ou compota 1 DI (20g) 

Almoço e Jantar 

Sopa – produtos hortícolas passada (300ml) 

Prato – de acordo com a ementa em vigor 

Carne (100 g) ou peixe (100 g) picados ou desfiados  

Acompanhamento – batata (160 g) bem cozida e esmagada ou puré de 

batata (170 g) ou arroz (110g bem cozido tipo malandro) ou massa (150 g 

bem cozida estufada com calda) 

Produtos hortícolas bem cozinhados (100g) bem cozidos e picados ou 
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esparregado  

Sal – 1 DI, Azeite - 1 DI, Vinagre – 1 DI  

Pão de forma – 1 Fatia embalada (25g) 

Sobremesa – 1 Peça de frutamole (160g) ou fruta cozida (160g) ou assada 

(120g) ou puré de fruta (160g)ou sobremesa doce (máximo 1 vez por 

semana) 

Ceia  

Leite meio-gordo (simples ou com bebida de cereais sem café – 220m l) ou 

infusão (220ml) ou bebida de cereais sem café  (220 ml)/ Iogurte de 

aromas líquido ou sólido – 1 Unidade 

Bolachas maria 1 DI (25g) ou  bolacha torrada 1 DI (25g)1 fatia de pão-de-ló 

(1 vez por semana) 

 

a) Ao Lanche e ceia  os utentes podem optar entre pão de forma  ou bolachas maria ou 

bolachas torrada; 

b) As quantidades de carne/peixe apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos 
edíveis depois de confecionados; 

c) As quantidades apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos edíveis em cru, no 
caso de alimentos consumidos em natureza; 

d) As quantidades de batata, arroz e massa correspondem a parte edível após confecção; 
e) Não é permitido chá, café ou outras bebidas estimulantes, apenas infusões ou bebidas de 

cereais sem café;  

f) Doces permitidos: arroz doce/leite creme/gelatina/pudim(é obrigatória a inclusão de cada 

uma destas sobremesas, uma vez mensalmente); 

g) Sempre que possível oferecer fruta fresca bem madura/mole como por exemplo banana, 

meloa ou melancia; 

h) A dieta contempla açúcar. 

 

DIETA MOLE FRIA 

Características 

Tipos de confeção Todos permitidos excepto os fritos 

Tipos de condimentos Alho, cebola, limão, ervas aromáticas e sal(quando 

permitido) 

Consistência Alimentos de textura modificada de fácil mastigação 

 

Alimentos não permitidos Alimentos de textura sólida rígida, carne e equivalentes 

duros e fibrosos, peixes com espinhas, vegetais crus ou 

muito fibrosos, arroz ou massa secos, fruta fresca dura e 

alimentos quentes. 
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Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche 

Leite meio-gordo (simples ou com bebida de cereais sem café – 220 ml) ou 

infusão (220ml) ou bebida de cereais sem café  (220 ml) ou 1 Iogurte de 

aromas líquido ou sólido – 1 Unidade 

Pão de forma – 2 Fatias embaladas (50g) ou  creme de cereais para adulto 

(40g) 

Manteiga 1 DI 

Queijo 1 D.I (15-20g)  ou Marmelada 1 DI(20g) ou compota 1 DI (20g) 

Almoço e Jantar 

Creme de cereais para adulto (40g) efetuado com leite meio-gordo (220ml) 

iogurte sólido de aromas – 1 unidade  

Sobremesa – 1 Peça de frutamole (160g) ou fruta cozida (160g) ou assada 

(120g) ou puré de fruta (160g)ou gelado de leite  ou sobremesa (arroz doce, 

leite creme, gelatina e pudim) 

Ceia  

Leite meio-gordo (simples ou com bebida de cereais sem café – 220 ml) ou 

infusão (220ml) ou bebida de cereais sem café  (220 ml) ou 1 Iogurte de 

aromas líquido ou sólido – 1 Unidade 

Bolachas maria 1 DI (25g) ou  bolacha torrada 1 DI (25g)1 fatia de pão-de-ló (1 

vez por semana) 

 

a) Ao Lanche e ceia  os utentes podem optar entre pão de forma  ou bolachas maria ou 

bolachas torrada; 

b) Deverão estar disponíveis pelo menos 3 variedades de creme ou papa de cereais para 

adultos; 

c) Não é permitido chá, café ou outras bebidas estimulantes, apenas infusões ou bebidas de 

cereais sem café;  

d) Doces permitidos: arroz doce, leite creme, gelatina e pudim(é obrigatória a inclusão de 

cada uma destas sobremesas, uma vez mensalmente); 

e) A uma das refeições (almoço ou jantar) é obrigatório o envio de gelado; 

f) Sempre que possível oferecer fruta fresca bem madura ou mole como por exemplo 

banana, meloa ou melancia; 

g) A dieta contempla açúcar. 

DIETA PASTOSA 

Características 

Tipos de condimentos Alho, cebola, ervas aromáticas e sal (quando permitido) 

Consistência Cremosa e de papa 

Papa, sopa passada com carne/peixe, creme de fruta 

Alimentos não permitidos Alimentos de textura mole ou sólida 
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Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Ceia  

Leite meio-gordo (220ml) 

Creme de cereais para adulto (40g) ou Papa de Iogurte de aromas sólido e  de 

Bolacha maria/torrada1 DI (25g) 

Meio da Manhã Iogurte de aromas ou sólido – 1 Unidade 

Almoço e Jantar 

 

Sopa – Batido de hortícolas com carne/peixe, 4  vezes por semana inclui purés 

de preparação instantânea de alto valor nutricional (sabores variados) 

Suplemento oral semi-sólido hipercalórico e hiperproteico – 1 Unidade 

Puré de fruta (pelo menos uma vez por semana puré de maçã e pera, puré de 

maçã e ameixa, puré de banana e maça, e puré de maça) ou doce (1 vez por 

semana) 

 

a) Todas as refeições são homogeneizadas e apresentam uma consistência cremosa; 

b) Deverão estar disponíveis pelo menos 3 variedades de creme ou papa de cereais para 

adultos; 

c) O suplemento oral semi-sólido hipercalórico e hiperproteico só é enviado na refeição do 

almoço; 

d) Doces permitidos: leite creme ou pudim; 

e) A dieta contempla açúcar. 

 

DIETA LÍQUIDA 

Características 

Tipos de condimentos Alho, cebola, ervas aromáticas e sal (quando permitido) 

Consistência Sopa passada líquida com carne/peixe, sumos 

Alimentos não permitidos Alimentos de textura sólida, mole e pastosa 

 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Leite meio-gordo (simples ou com bebida de cereais sem café - 220ml) ou 

infusão (220 ml) ou bebida de cereais sem café (220 ml) ou  Iogurte de aromas 

líquido – 1 Unidade 

Meio da Manhã Iogurte de aromas líquido – 1 Unidade 

Almoço e Jantar 
Sopa – Batido de hortícolas líquido com carne/peixe/ovo (300ml) 

Sumo 100% de fruta – 1 DI(200ml) 

Ceia  Leite meio-gordo ( simples ou com bebida de cereais sem café - 220ml) ou 
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infusão (220 ml) ou bebida de cereais sem café (220 ml) ou  Iogurte de aromas 

líquido – 1 Unidade 

a) A dieta contempla açúcar. 

 

Na eventualidade da situação clínica exigir restrição de: 

- Lípidos: o leite meio-gordo e o iogurte líquido de aromas são substituídos por leite magro e iogurte 

liquido de aromas magro ou por bebida de soja magra ou simples ou aromatizado ou leite sem lactose 

magro 

- Açúcares de absorção rápida: o sumo de fruta é substituído por um sumo light sem adição de açúcar 

e o iogurte líquido de aromas por um iogurte líquido de aromas magro sem adição de açúcares 

 

 

DIETA OVO-LACTO-VEGETARIANA 

Caraterísticas 

Tipos de confeção 
Todos os métodos culinários dando preferência a estufados 

e assados com pouca gordura 

Tipos de condimentos Alho, cebola, limão, ervas aromáticas, especiarias e sal 

(quando permitido) 

Alimentos Proibidos  Carne, pescado e seus derivados  
 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Leite meio gordo (simples ou com bebida de cereais sem café – 220ml) ou 

infusão (220ml) ou bebida de cereais sem café ou 1 iogurte liquido 

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) ou bolachas maria 1DI (25g) ou 

bolachas de água e sal 1 DI (25g) ou flocos de aveia (45g) ou flocos de milho 

(35g) 

Manteiga ou creme vegetal para barrar  -1 DI(10g) 

Marmelada 1 DI (20g) ouCompota 1 DI (20g) ouQueijo  1DI (15 – 20g)  

Almoço 

Sopa – de produtos hortícolas (300 ml) 

Prato – ovos (110g) ou queijo meio gordo (50g) ou queijo fresco meio gordo 

(90g) ou requeijão 120g   

Acompanhamento – Batata (160 g) ou puré de batata (170 g) ou arroz (110 g) 

ou massa (150 g) ou couscous (150g)  

Ou  

Batata ou puré de batata (120g) ou arroz (80g) ou massa (110g)  + favas (80g) 

ou  ervilhas (80g) ou feijão (50g) ou grão (45g) 

Produtos hortícolas frescos (100 g) ou produtos hortícolas cozinhados  (80g) 
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Sal – 1 DI, Azeite - 1 DI, Vinagre – 1 DI 

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Sobremesa – 1 Peça de fruta fresca (160 g) 

 Jantar 

Sopa – de produtos hortícolas (300 ml) 

Prato – Feijão ou grão (120g) ou favas (120g) ou ervilhas (120g) e Batata (160 

g) ou puré de batata (170g) ou arroz (110g) ou massa (150g)  ou couscous 

(150g)  

Produtos hortícolas frescos (100 g) ou produtos hortícolas cozinhados  (80g) 

Sal – 1 DI, Azeite - 1 DI, Vinagre – 1 DI 

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Sobremesa – 1 Peça de fruta fresca (160 g) 

Ceia  

Leite meio gordo (simples ou com bebida de cereais sem café – 220ml) ou 

infusão (220ml) ou bebida de cereais sem café (220ml)  ou 1 iogurte liquido 

Bolachas maria/torrada/integrais - 1 DI (25g) 

 

 

a) Dieta à base de alimentos vegetais, com inclusão de ovos, leite e derivados, sem carne, 

pescado e os seus derivados; 

b) Ao Lanche e à ceia os utentes podem optar entre pão ou bolachas maria ou torrada ou 

integrais; 

c) As quantidades apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos edíveis em cru, no 

caso de alimentos consumidos em natureza; 

d) As quantidades de batata, arroz e massae leguminosas secas e verdes correspondem a parte 

edível após confecção;  

e) Não é permitido chá, café ou outras bebidas estimulantes, apenas infusões ou bebidas de 

cereais sem café;  

f) A dieta contempla açúcar. 

 

 

 

 

 

DIETA VEGETARIANA 

Caraterísticas 

Tipos de confeção 

Todos os métodos dando preferência a estufados, 

caldeiradas, ensopados, assados com pouca gordura,   

cozidos e grelhados 

Tipos de condimentos Alho, cebola, limão, ervas aromáticas e especiarias 
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Sal (quando permitido) 

Alimentos proibidos  Alimentos de origem animal e seus derivados e alimentos 

que contenham ingredientes de origem animal 
 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Bebida de vegetais (simples ou com bebida de cereais sem café – 220 ml ) ou 

infusão (220ml) ou bebida de cereais sem café (220 ml) 

Açúcar – 1 DI 

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) ou flocos de aveia (45g) ou flocos 

de milho (35g) 

Manteiga de amendoim – 1DI (10g) ou creme vegetal para barrar -1 DI (10g)   

Marmelada 1 DI (20g) ou Compota 1 DI (20g)  

Almoço 

Sopa – de produtos Hortícolas (300 ml) 

Prato – de acordo com a ementa em vigor 

Tempeh (35g) ou Tofu (75g) ou Seitan (30g) e batata (120g) ou puré de batata 

(120g) ou arroz (80g) ou massa (110g) eFeijão (80 g) ou Grão (80 g) ou 

Lentilhas (80 g) ou Ervilhas (80 g) ou Favas (80 g) 

Produtos hortícolas frescos (100 g) ou produtos hortícolas cozinhados  (80g) 

Sal – 1 DI, Azeite - 1 DI, Vinagre – 1 DI  

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Fruta fresca (160 g) 

 Jantar 

Sopa – de produtos Hortícolas (300 ml) 

Prato – de acordo com a ementa em vigor 

Arroz (110g) ou massa (110g) ou batata ou puré de batata (125g) eFeijão 

(120g) ou Grão (120 g) ou Lentilhas (120 g) ou Ervilhas (120 g) ou Favas (120g) 

Produtos hortícolas frescos (100 g) ou produtos hortícolas cozinhados  (80g) 

Sal – 1 DI, Azeite - 1 DI, Vinagre – 1 DI  

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Fruta fresca (160 g) 

Ceia  

Bebida de vegetais (simples ou com bebida de cereais sem café – 220 ml ) ou 

infusão (220ml) ou bebida de cereais sem café (220 ml) 

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) ou tostas de trigo - 1 DI (30-35g) 

Manteiga de amendoim – 1DI (10g) ou creme vegetal para barrar -1 DI (10g) 

ou  Marmelada 1 DI (20g) ou Compota 1 DI (20g)  

 

 

a) A dieta composta exclusivamente por alimentos de origem vegetal, sem alimentos de 

origem animal ou seus derivados; 

b) alimentar são referentes a pesos edíveis depois de confecionados; 

c) As quantidades apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos edíveis em cru, no 

caso de alimentos consumidos em natureza; 
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d) Não é permitido chá, café ou outras bebidas estimulantes, apenas infusões ou bebidas de 

cereais sem café;  

e) A dieta contempla açúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIETA HIPOGLUCIDICA (DIABÉTICA) 

Características 

Tipos de confeção Cozido, grelhado, estufado simples e assados simples   

Tipos de condimentos Alho, cebola, limão, ervas aromáticas, especiarias e sal 

(quando permitido) 
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Alimentos não permitidos Açúcar e produtos açucarados: sumos, iogurtes com 

açúcares adicionados, fruta em calda,  compota, marmelada, 

cereais com adição de açúcar, sobremesas doces, chocolate 

e molhos comercializados 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Leite meio-gordo (simples ou com bebida de cereais sem café – 220ml) ou 

infusão (220ml) ou bebida de cereais sem café (220ml) ou 1 Iogurte de aromas 

magro sem açúcares adicionados líquido ou sólido – 1 Unidade 

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Manteiga – 1 DI (10g) 

Queijo – 1 DI (15 - 20 g ) 

Meio da Manhã 

Fruta de acordo com a tabela de equivalências (Tabela I do Apêndice VI) ou  

Iogurte magro sem açúcares adicionados  de açúcar líquido ou sólido – 1 

Unidade   

Almoço e Jantar 

Sopa – de hortícolas (sem adição de cereais ou derivados, de tubérculos ou 

leguminosas secas ou verdes)  

Prato – de acordo com a ementa em vigor  

Carne (100 g) ou peixe (100 g)  

Acompanhamento – batata (160 g) ou puré de batata (170 g) ou arroz (110 g) 

ou massa (150 g) 

Ou  

Batata (120g)  puré de batata ou favas (80g) ou ervilhas (80g) ou feijão (50g) 

ou grão (45g)   

Produtos hortícolas frescos (100 g) e produtos hortícolas cozinhados  (160g) 

Sal – 1 DI, Azeite - 1 DI, Vinagre – 1 DI 

Fruta de acordo com a tabela de equivalências (Tabela I do Apêndice VI) 

Ceia 1  

Leite meio-gordo (simples ou com bebida de cereais sem café – 220ml) ou 

infusão (220ml) ou bebida de cereais sem café (220ml) ou 1 Iogurte de aromas  

magro líquido ou sólido – 1 Unidade 

Bolachas Integrais 1 DI (25g) ou Bolachas de  água e sal – 1 DI (25g) 

Ceia 2  Leite meio-gordo – 1 DI (200ml) 

 

 

a) Ao Lanche e à ceia os utentes podem optar entre pão ou bolachas água e sal ou bolachas 

integrais; 

b) As quantidades de carne/peixe apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos 

edíveis depois de confecionados; 

c) As quantidades apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos edíveis em cru, no 

caso de alimentos consumidos em natureza; 

d) As quantidades de batata, arroz, massae leguminosas secas e verdes correspondem a parte 

edível após confecção;  
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e) Não é permitido chá, café ou outras bebidas estimulantes, apenas infusões ou bebidas de 

cereais sem café;  

f) Não são permitidas sobremesas doces exceto gelatina 0% açúcar de adição em épocas 

festivas; 

g) A dieta contempla adoçante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HIPOGLUCIDICA MOLE (DIABÉTICA MOLE) 

 

Características 

Tipos de confeção Cozido, grelhado, estufado, assado  

Tipos de condimentos Alho, cebola, limão, ervas aromáticas e especiarias 

Sal (quando permitido) 

Consistência Alimentos de textura modificada de fácil mastigação 

Empadões, soufflés, purés, quiches, tartes, tortas, pudins, 
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ovos, peixe, carne picada, esparregado, fruta mole  

Alimentos não permitidos Açúcar e produtos açucarados: sumos, iogurtes com 

açúcares adicionados, fruta em calda,  compota, marmelada, 

cereais com adição de açúcar, sobremesas doces, chocolate, 

molhos comercializados e alimentos de textura sólida. 
 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Leite meio-gordo (simples ou com bebida de cereais sem café) ou infusão ou 

bebida de cereais sem café  (2,5 dl)ou 1 Iogurte de aromas magro sem adição 

de açúcar líquido ou sólido – 1 Unidade 

Pão de forma – 2 Fatias embaladas (50g) ou  creme de cereais para adulto 

sem adição de açúcar (40g) 

Manteiga 1 DI (10g) 

Queijo 1 D.I (15-20g)  

Meio da Manhã 
1 peça de fruta mole ou fruta cozida ou assada, porção de acordo com a tabela de 

equivalências (Tabela I do Apêndice VI)ou Iogurte magro sem adição de açúcares 

líquido ou sólido – 1 Unidade 

Almoço e Jantar 

Sopa – de hortícolas  passada (sem adição de cereais ou derivados, de 

tubérculos ou  de leguminosas secas ou verdes)  

Prato – de acordo com a ementa em vigor  

Carne  ou peixe (100g) picados ou desfiados ou ovos (110g)  

Acompanhamento – batata (160 g) ou puré de batata (170 g) ou arroz (110 g) 

ou massa (150 g) 

Produtos hortícolas frescos (100 g) e produtos hortícolas cozinhados  (160g) 

Sal – 1 DI, Azeite - 1 DI, Vinagre – 1 DI 

Sobremesa – 1 peça de fruta mole ou fruta cozida ou assada, porção de 

acordo com a tabela de equivalências (Tabela I do Apêndice VI) 

Ceia 1  

Leite meio-gordo (simples ou com bebida de cereais sem café) ou infusão ou 

bebida de cereais sem café  (2,5 dl) ou 1 Iogurte de aromas magro sem adição 

de açúcar líquido ou sólido – 1 Unidade 

Adoçante – 1 DI 

Bolachas Integrais 1 DI (25g) ou Bolachas de  água e sal – 1 DI (25g) 

Ceia 2  Leite meio-gordo – 1 DI (220ml) 

 

 

a) Ao Lanche e à ceia os utentes podem optar entre pão ou bolachas água e sal ou bolachas 

integrais; 

b) As quantidades de carne/peixe apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos 

edíveis depois de confecionados; 
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c) As quantidades apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos edíveis em cru, no 

caso de alimentos consumidos em natureza; 

d) As quantidades de batata, arroz e massa correspondem a parte edível após confecção; 

e) Não é permitido chá, café ou outras bebidas estimulantes, apenas infusões ou bebidas de 

cereais sem café;  

f) Não são permitidas sobremesas doces exceto gelatina 0% açúcar de adição em épocas 

festivas; 

g) A dieta contempla adoçante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIETA HIPOGLUCIDICA (DIABÉTICA) PASTOSA 

 

Características 

Tipos de condimentos Alho, cebola, ervas aromáticas e sal (quando permitido) 

Consistência Cremosa e de papa 

Papa, sopa passada com carne/peixe, creme de fruta 

Alimentos não permitidos Açúcar e produtos açucarados: sumos, iogurtes com 

açúcares adicionados, fruta em calda,  compota, marmelada, 

cereais com adição de açúcar, sobremesas doces, chocolate, 
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molhos comercializados e alimentos de textura sólida. 

Alimentos de textura sólida ou mole 

 

 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Leite meio gordo (220 ml) 

Creme de cereais para adulto sem adição de açúcar  (40g)  

ou  

Papa de Iogurte magro sólido sem adição de açúcar – 1 Unidade e 1 DI de 

creme de fruta 

Meio da Manhã Iogurte magro sem adição de açúcar sólido – 1 Unidade 

Almoço e Jantar 

 

Sopa – Batido de hortícolas com carne/peixe, 4  vezes por semana inclui purés 

de preparação instantânea de alto valor nutricional (sabores variados) 

Suplemento oral semi-sólido hipercalórico e hiperproteico apto para 

diabéticos – 1 unidade 

Sobremesa - Puré de fruta (pelo menos uma vez por semana inclui cada uma 

desta variedade de purés de fruta:  puré de maçã e pera, puré de maçã e 

ameixa, puré de banana e maça, e puré de maça) 

Ceia  

Leite meio gordo (220 ml) 

Creme de cereais para adulto sem adição de açúcar  (40g)  

ou  

Papa de Iogurte magro sólido sem adição de açúcar – 1 Unidade e 1 DI de 

creme de fruta 

Ceia 2 Iogurte magro sólido sem adição de açúcar – 1 unidade 

a) Todas as refeições são homogeneizadas  e apresentam uma consistência cremosa; 

b) Deverão estar disponíveis pelo menos 3 variedades de creme/papa de cereais sem adição 

de açúcar para adultos; 

c) O suplemento oral semi-sólido hipercalórico e hiperproteico apto para diabéticosó é 

enviado na refeição do almoço; 

d) Não são permitidas sobremesas doces; 

e) A dieta contempla adoçante. 

 

 

DIETA  HIPOLIPÍDICA (HEPÁTICA/PANCREÁTICA) 

 

Características 

Tipos de confeção Cozido, grelhado e estufados simples  com pouca gordura 
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Tipos de condimentos Alho, cebola e ervas Aromáticas 

Sal (quando permitido) 

Alimentos não permitidos 

 

Leite e derivados gordos e meio-gordos, enchidos, fumados, 

conservas, vísceras, leguminosas secas (feijão e grão) e 

leguminosas verdes (favas e ervilhas), laranja, tangerina, 

ananás, kiwi, bolos, gelados, sobremesas doces, chocolates, 

molhos, carnes e peixes gordos. 
 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Leite magro (simples ou com bebida de cereais sem café – 220ml) ou infusão 

(220ml) ou bebida de cereais sem café (220ml) ou 1 Iogurte de aromas magro 

líquido ou sólido – 1 Unidade 

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Marmelada 1 DI (20g) ou compota 1 DI (20g)  ou Queijomagro 1 DI (15-20g) 

Almoço e Jantar 

Sopa – Sopa de hortícolas (sem leguminosas) ou canja (com pouca gordura)  

Prato – de acordo com a ementa em vigor  

Carne (100 g)/peixe (100 g)  

Acompanhamento – batata (160 g)/puré de batata (170 g)/arroz (110 g) /massa 

(150 g) 

Produtos hortícolas cozinhados  (80g) 

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Sobremesa – 1 Peça de fruta (todas exceto laranja, tangerina, ananás e kiwi) 

(160g) ou fruta cozida (160g) ou assada (120g) creme de fruta ou fruta em 

caldasem doce (exceto gelatina no  máximo 1 vez por semana) 

Ceia 

Leite magro (simples ou com bebida de cereais sem café – 220ml) ou infusão 

(220ml) ou bebida de cereais sem café (220ml) ou 1 Iogurte de aromas  magro 

líquido ou sólido – 1 Unidade 

Bolachas maria/torrada – 1 DI (25g)  

 

a) Ao Lanche e ceia  os utentes podem optar entre pão ou bolachas maria ou bolachas 

torrada; 

b) As quantidades de carne/peixe apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos 

edíveis depois de confecionados; 

c) As quantidades apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos edíveis em cru, no 

caso de alimentos consumidos em natureza; 
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d) As quantidades de batata, arroz e massa correspondem a parte edível após confecção;  

e) Não é permitido chá, café ou outras bebidas estimulantes, apenas infusões ou bebidas de 

cereais sem café;  

f) Não são permitidas sobremesas doces exceto gelatina; 

g) A dieta contempla açúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIETA SEM GLUTEN 

Características 

Tipos de confeção todo o tipo de confeção 

Tipos de condimentos Alho, cebola, limão, ervas aromáticas e sal quando 

permitido  

Alimentos não permitidos  Alimentos que contenham centeio, cevada e aveia não 

isentos de glúten e trigo e derivados ou alimentos que 

contenham glúten nos seus aditivos. 

Sem massa (exceto massa sem glúten), sem pão ralado 
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(panados, rissóis, croquetes, douradinhos, calamares, 

peixe frito e gratinados) 
 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Leite meio-gordo (sem bebida de cereais – 220ml) ou infusão (220ml) ou 1 

Iogurte de aromas líquido ou sólido – 1 Unidade 

Pão sem glúten  – 1 Unidade embalada (50g) ou bolachas especiais sem glúten 

1 DI (25g) 

Manteiga  – 1 DI (10g) 

Marmelada ou compota  1 DI (20 g ) ou queijo sem glúten – 1 DI (15-20g) 

Almoço e Jantar 

Sopa – de produtos hortícolas (300ml) 

Prato – de acordo com a ementa em vigor  

Carne (100g) ou peixe (100g)  

Acompanhamento – batata (160 g) ou arroz (110 g) ou massa sem glúten 

(150g) 

Ou  

Batata (120g) ou favas (80g) ou ervilhas (80g) ou feijão (50g) ou grão (45g)   

Produtos hortícolas frescos (100 g) ou produtos hortícolas cozinhados  (80g) 

Azeite - 1 DI, Vinagre – 1 DI, 1 DI de sal  

Pão sem glúten – 1 fatia  embalada  

1 peça de fruta (160g) ou sobremesa doce 1 vez por semana isenta de glúten 

Ceia 
Leite meio-gordo (sem bebida de cereais – 220ml) ou infusão (220ml)  

Bolachas especiais sem glúten 1 DI (25g) 

 

 
a) Ao Lanche e à ceia os utentes podem optar entre pão ou bolachas isentas de glúten; 

b) As quantidades de carne/peixe apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos 

edíveis depois de confecionados; 

c) As quantidades apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos edíveis em cru, no 

caso de alimentos consumidos em natureza; 

d) As quantidades de batata, arroz e massa sem glúten correspondem a parte edível após 

confecção; 

e) Não é permitido chá, café,bebidas de cereais sem café ou outras bebidas estimulantes, 

apenas infusões; 

f) Só é permita sobremesa doce isenta de glúten, no máximo 1 vez por semana; 

g) A dieta contempla açúcar. 
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DIETA RENAL 

Características 

Tipos de confeção Cozido, grelhado, estufado e assado  

Tipos de condimentos Alho, cebola, limão, ervas aromáticas e especiarias 

Alimentos não permitidos  Feijão, grão, favas, ervilhas, enchidos, conservas, fruta e 

produtos hortícolas crus. 

Refeições Composição 
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Pequeno-almoço 

Lanche  

Leite meio-gordo (simples ou com bebida de cereais sem café – 220ml) ou 

infusão (220ml) ou bebida de cereais sem café (220ml) ou 1 Iogurte de aromas 

líquido ou sólido – 1 Unidade 

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Manteiga sem sal  – 1 DI (10g) 

Marmelada ou compota  1 DI (20 g ) 

Meio da Manhã Fruta cozida– 1 Unidade (120g) 

Almoço e Jantar 

Sopa –  da dieta renal  

Prato – de acordo com a ementa em vigor  

Carne/ peixe * 

Acompanhamento – batata/arroz/massa* e Hortícolas cozidos 

Azeite - 1 DI, Vinagre – 1 DI 

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Sobremesa –fruta cozida (120g)  

Ceia 
Infusão (220ml)  

Bolachas maria/torrada - 1 DI (25g) 

a) Ao Lanche e à ceia os utentes podem optar entre pão ou bolachas maria/torrada; 

b) * As capitações  são adequadas segundo a situação clínica do utente, após indicação dos 

nutricionistasdo HESE, EPE; 

c) As quantidades de carne/peixe que venham a ser apresentadas são referentes a pesos 

edíveis depois de confecionados; 

d)  Ao Lanche não enviar leite meio-gordo – enviar a totalidade em infusão; 

e) As quantidades apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos edíveis em cru, no 

caso de alimentos consumidos em natureza; 

f) As quantidades de batata, arroz e massa correspondem a parte edível após confecção; 

g) Não é permitido chá, café ou outras bebidas estimulantes, apenas infusões ou bebidas de 

cereais sem café;  

h) A dieta contempla açúcar quando a situação clínica o permitir. 

 

DIETA POBRE EM RESÍDUOS (OBSTIPANTE) 

 

Caraterísticas 

Tipos de confeção Cozidos, grelhados, estufados e assado simples 

Tipos de condimentos Alho, cebola, limão, ervas aromáticas e sal (quando 

permitido) 
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Alimentos não permitidos Lacticínios com lactose ou produtos que o contenham na sua 

composição, carnes ricas em tecido conjuntivo ou gordura, 

peixes gordos e duros, molhos picantes, cereais e derivados 

integrais, leguminosas, hortícolas, fruta fresca (excepto 

banana), sumos de fruta ácida (laranja e ananás), chocolate 

e cacau. 
 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Leite sem lactose ou bebidas vegetais (220ml) ou infusão (220ml) 

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Marmelada 1 DI (20g) ou Compota 1 DI (20g) 

Almoço e Jantar 

Sopa – Canja de arroz ou massa ou creme de cenoura ou creme de abóbora 

ou creme de cenoura com arroz ou pevide ou estrelinha (300ml) 

Prato – de acordo com a ementa em vigor  

Carne (100 g) ou peixe (100 g)  

Acompanhamento – batata (160 g)/puré de batata efetuado com leite sem 

lactose (170 g) /arroz (110 g) /massa (150 g) 

Sal – 1 DI 

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Sobremesa – 1 Peça de fruta cozida (160g) ou assada (120g) ou puré de fruta 

(160g), Sem sobremesa doce (exceto gelatina) ou fruta crua (excepto banana) 

Ceia  
Leite sem lactose ou bebidas vegetais (220ml) ou infusão (220ml) 

Bolachas maria 1 DI (25g) ou Bolachastorradas - 1 DI (25g) 

a) Consoante a consistência da dieta pobre em resíduos é necessária a utilização de papas 

não lácteas; 

b) Ao Lanche e à ceia os utentes podem optar entre pão ou bolachas maria/torrada; 

c) As quantidades de carne/peixe apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos 

edíveis depois de confecionados; 

d) As quantidades apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos edíveis em cru, no 

caso de alimentos consumidos em natureza; 

e) As quantidades de batata, arroz e massa correspondem a parte edível após confecção; 

f) Não é permitido chá, café ou outras bebidas estimulantes, apenas infusões ou bebidas de 

cereais sem café;  

g) Não são permitidas sobremesas doces com lactose ou com outros alimentos não 

permitidos; 

h) A dieta contempla açúcar. 

 

DIETA NEUTROPÉNICA (DIETA COM BAIXO TEOR MICROBIANO) 

Caraterísticas 

Tipos de confeção Cozido/estufado/assado  
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Tipos de condimentos Alho, cebola, limão, sal (quando permitido) e ervas 

aromáticas adicionadas antes da confeção  

Alimentos não permitidos Alimentos de elevado risco microbiano, alimentos mal 
cozinhados, fruta não descascável ou de casca fina, produtos 
hortícolas crus, frutos oleaginosos, queijos frescos ou com 
fungos, alimentos não pasteurizados, leite do dia,  requeijão, 
natas, carnes frias, pastéis, rissóis, croquetes, enchidos,  
vísceras, delicias do mar cruas, berbigão, frutos secos, sem 
ovos estrelados ou escalfados (só cozidos e inteiros ou 
pasteurizados), bolos com creme e gelatina. 

 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Leite meio gordo 1DI(200ml)  

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Manteiga – 1 DI(10g) e Marmelada 1 DI (20g) ou  Compota (20g) ou Queijo DI 

(15-20g) 

Água – 1 garrafa de 33 dl 

Almoço e Jantar 

Sopa – de hortícolas (300 ml)  

Prato – Carne (100g) ou peixe (100g) muito bem cozinhados  

Acompanhamento – batata (160 g) ou arroz (110 g) ou massa (150 g) 

Ou Batata (120g) e favas (80g) ou ervilhas (80g) ou feijão (50g) ou grão (45g)   

Produtos hortícolas bem cozinhados  (80g) 

Sal – 1 DI, Azeite - 1 DI, Vinagre – 1 DI  

Pão de mistura – 1 Unidade embalada (50g) 

Sobremesa – Fruta de casca grossa integra e desinfectada (banana, laranja) 

(160g) 1 Peça de frutacozida (160g) ou assada(120g) (confecionadas no 

próprio dia) ou fruta em calda 

Água – 1 garrafa de 33 dl 

Ceia 

Leite meio gordo frio só se aberto no momento ou em unidoses (200ml)  

Bolachas maria/torrada – 1 DI (25g) ou água e sal - 1 DI (30g)  

Água – 1 garrafa de 33 dl 

a) Ao Lanche e à ceia os utentes podem optar entre pão ou bolachas maria/torrada; 

b) As quantidades de carne/peixe apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos 

edíveis depois de confecionados; 

c) As quantidades apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos edíveis em cru, no 

caso de alimentos consumidos em natureza; 

d) As quantidades de batata, arroz, massa e leguminosas secas e verdes correspondem a parte 

edível após confecção; 

e) Não é permitido chá, café ou outras bebidas estimulantes, apenas infusões ou bebidas de 

cereais sem café;  

f) Inclui 1 garrafa de água de 33 dl a cada refeição (pequeno-almoço, almoço, lanche, jantar e 

ceia); 
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g) A dieta contempla açúcar. 

DIETA SEM LACTOSE 

Caraterísticas 

Tipos de confeção De acordo com a dieta instituída  

Tipos de condimentos De acordo com a dieta instituída  

Alimentos não permitidos Lacticínios que contenham lactose na sua composição: leite 

de vaca, iogurtes e queijos. 

Produtos que contenham lacticínios com lactose na sua 

composição: purés, sobremesas, farinhas lácteas e molhos  

Composição genérica  

 

Pequeno-almoço, lanche e ceia 

Sem leite de vaca ou derivados, pode ser leite, iogurtes ou 

queijo sem lactose ou em alternativa bebida vegetal  

Sem farinhas lácteas 

Almoço e jantar 

Sem puré e esparregado com leite ou gratinados 

Sobremesas doces sem adição de leite de vaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIETA SEM SAL ADICIONADO 

 

Caraterísticas 

Tipos de confeção De acordo com a dieta instituída  

Tipos de condimentos De acordo com a dieta instituída  

Alimentos não permitidos Queijos, produtos de salsicharia, enchidos, fumados, 

fiambre,  mariscos, alimentos pré-cozinhadas, peixes e 

carnes em conserva, bacalhau seco e salgado, bolachas com 

sal, bebidas com cacau, águas minerais com gás, vegetais 

enlatados, molhos comerciais  
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Composição genérica  

 

Pequeno-almoço, lanche e ceia 

Pão e manteiga sem sal  

Almoço e jantar 

Confeção da sopa e do prato sem sal 

Em todas as dietas sem sal adicionado deverá ser facultado ao utente uma rodela de limão na 

refeição do almoço e do jantar. 

DIETA BASE UNIDADE DE AVC 

Caraterísticas 

Tipos de confeção Cozidos, grelhados, estufado simples e assados simples  

Tipos de condimentos Alho, cebola, limão, e ervas aromáticas e especiarias 

Alimentos proibidos   

 

Canjas, arroz, massa, hortícolas inteiros, fruta inteira, pão, 

iogurtes açucarados, enchidos, fumados, conservas em óleo, 

molhos condimentados, condimentos fortes, leguminosas 

secas (feijão, grão) e leguminosas verdes (favas e ervilhas). 

Alimentos permitidos 

 

 

 

Peixe consistência normal, carne consistência normal, ovos, 

esparregados, batatas cozidas/assadas, purés de batata, 

migas de pão, purés de fruta, farinha para papas sem 

açúcares de absorção rápida, iogurtes magros; 

Leite meio-gordo (para reconstituir as papas) 

Obs: A composição das sopas do almoço e do jantar tem de ser diferente. 

CAPITAÇÕES: As que constam no caderno de encargos 

 

 

 

 

 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Farinha para papa (sem sacarose) – 50g efetuada com Leite meio-gordo – 2,5 

d l 

ou Papa de Iogurte magro sem adição de açúcar sólido – 1 Unidade e1 DI de 

Bolacha maria/torrada ou 1 Puré de fruta  
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Nota: Pelo menos duas variedades – Resource Cereais Instant® – 

sabor Multifrutas e Farinha de Arroz 

Meio da manhã 

 ceias 

Iogurte sólido magro – 1unidade 

Ou Puré de fruta – 1 dose 

Almoço e Jantar 

Sopa  – Creme de hortícolas (sem batata, arroz, massa e leguminosas) 

Prato – Carne/peixe/opção - consistência normal 

           – Batata cozida/assada/puré de batata/migas de pão 

           – Esparregado de hortícolas 

Azeite – 1 DI, Vinagre – 1 DI 

Sobremesa – 1 Puré de fruta 

 
 

DIETA DE CONTINUAÇÃO UNIDADE DE  AVC 

Caraterísticas 

Tipos de confeção Cozidos/grelhados/estufados/assados 

Tipos de condimentos Alho, cebola, limão, e ervas aromáticas e especiarias 

Alimentos proibidos   

 

Canjas, arroz, massa, fruta inteira, iogurtes açucarados 

Enchidos, fumados, conservas em óleo, molhos 

condimentados, condimentos fortes, leguminosas secas 

(feijão, grão) e leguminosas verdes (favas e ervilhas). 

Alimentos permitidos 

 

 

 

Peixe consistência normal, carne consistência normal, ovos, 

hortícolas cozidos, batatas cozidas/assadas, purés de batata, 

migas de pão, purés de fruta, pão de forma, manteiga s/sal, 

queijo para barrar, iogurtes magros, leite meio-gordo 

Obs: A composição das sopas do almoço e do jantar tem de ser diferente. 

CAPITAÇÕES: As que constam no caderno de encargos 

 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Leite meio-gordo (com espessante)  – 2,5 dl ou 1 Iogurte sólido magro sem 

adição de açúcares– 1 Unidade 

Pão de forma – 2 Fatias embaladas ou Bolachas Maria – 1 DI 
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Manteiga sem sal - 1 DI 

Queijo para barrar –  1 DI25 g 

Meio da manhã 

 ceias 

Iogurte sólido magro – 1unidade 

Ou Puré de fruta – 1 dose 

Almoço e Jantar 

Sopa  – Creme de hortícolas (sem batata, arroz, massa e leguminosas) 

Prato – Carne/peixe/opção - consistência normal 

           – Batata cozida/assada/puré de batata/migas de pão 

           –Hortícolas cozidos 

Azeite – 1 DI, Vinagre – 1 DI 

Sobremesa – 1 Puré de fruta 

Nota: O espessante é fornecido pelo HESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIETA LÍQUIDA FRIA  

 

Características 

Alimentos não permitidos Alimentos de textura sólida, mole e pastosa 

 

Refeições Composição 
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Pequeno-almoço 

 

Leite meio-gordo 1 DI (200ml) ou Iogurte de aromas líquido – 1 Unidade ou 

sumo néctar 1DI (200ml)  

Meio da Manhã Iogurte de aromas líquido – 1 Unidade 

Almoço  

E  

Jantar 

Sumo 100% de fruta – 1 DI(200ml) 

Iogurte de aromas liquido – 1 unidade 

1 gelado de água (80 ml) 

Lanche sumo néctar 1DI (200ml) ou gelatina – 1 DI 

Ceia  
Leite meio-gordo 1 DI (200ml) ou Iogurte de aromas líquido – 1 Unidade ou 

sumo néctar 1DI (200ml) ou infusão fria (220 ml) 

a) A dieta contempla açúcar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIETA LÍQUIDA PARA CIRURGIA DA OBESIDADE  

 

Características 

Alimentos não permitidos Açúcar e produtos açucarados: sumos, iogurtes com 

açúcares adicionados; leite e derivados gordos e meio-

gordos, chocolate, bebidas gaseificadas, estimulantes ou 

ácidas. 

Todos os que não sejam líquidos 
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Volume e fracionamento das 

refeições 

50ml em períodos de 1-2 horas 

 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

 

Leite magro – 50 ml  ou Iogurte de aromas líquido magro sem adição de 

açúcares – 50 ml ou  sumo sem adição de açúcar (compal vital frutos 

vermelhos ou compal vital melancia, morango) – 50 ml 

Meio da Manhã 1 e 

Meio da Manhã 2  

Leite magro – 50 ml  ou Iogurte de aromas líquido magro sem adição de 

açúcares – 50 ml ou  sumo sem adição de açúcar (compal vital frutos 

vermelhos ou compal vital melancia, morango) – 50 ml 1DI (200ml) 

Almoço  

E  

Jantar 

Sopa especial – 50 ml  

1 hora depois da sopa - 50 ml ou  sumo sem adição de açúcar (compal vital 

frutos vermelhos ou compal vital melancia, morango) – 50 ml 

Lanche1 e lanche 2  

Leite magro – 50 ml  ou Iogurte de aromas líquido magro sem adição de 

açúcares – 50 ml ou  sumo sem adição de açúcar (compal vital frutos 

vermelhos ou compal vital melancia, morango) – 50 ml 1DI (200ml) 

Ceia  

Leite magro – 50 ml  ou Iogurte de aromas líquido magro sem adição de 

açúcares – 50 ml ou  sumo sem adição de açúcar (compal vital frutos 

vermelhos ou compal vital melancia, morango) – 50 ml 1DI (200ml) 

a) Só é permitida a utilização de produtos magro e isentos de adição de açúcar  

b) A sopa deve ser composta apenas por batata, cenoura e abóbora, contêm sal e azeite, 

exceto nas situações em que não for indicado. 

 

 

 

DIETAS PEDIÁTRICAS 

DIETA PEDIÁTRICA 4 MESES 
 

Características 

Alimentos não permitidos Todos, excepto os constantes no plano alimentar 

 

Refeições Composição 
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DIETA PEDIÁTRICA 5 MESES 
 

Características 

Consistência  Sopa passada  

Alimentos não permitidos Todos, excepto os constantes no plano alimentar 

 

 
DIETA PEDIÁTRICA 6 MESES 

 

Características 

Consistência  Sopa passada  

Alimentos não permitidos Todos, excepto os constantes no plano alimentar 

 

Pequeno-almoço Leite materno ou 120 ml de leite para lactentes  

Meio da Manhã Leite materno ou 120 ml  de leite para lactentes 

Almoço 

 

1.ª Papa de cereais sem glúten (150 ml de leite adaptado +  20g farinha não 

láctea sem glúten) ou 1.ª  Sopa pediátrica passada de legumes (150 ml)  

Lanche Leite materno ou 120 ml de leite para lactentes 

Jantar  Leite materno ou 120 ml  de leite para lactentes 

Ceia Leite materno ou 120 ml de leite para lactentes 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço Leite materno ou 150 ml  de leite para lactentes 

Meio da Manhã Leite materno ou 150 ml  de leite para lactentes 

Almoço 

 

Sopa passada de legumes (150 ml)  

40g de batata + 100g de cenoura e abóbora  e 5 ml de azeite ( sem sal 

adicionado) 

50 g de fruta (maçã/pera crua ou cozida, ou banana) 

Lanche Leite materno ou 150 ml  de leite para lactentes 

Jantar 
1.ª Papa de cereais, sem glúten (150 ml  de leite para lactentes + 20 g farinha 

não láctea sem glúten) 

Ceia Leite materno ou 150 ml  de leite para lactentes 
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DIETA PEDIÁTRICA  7-9 MESES  

Características 

Consistência  Sopa passada  

Alimentos não permitidos Todos, excepto os constantes no plano alimentar 

 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 
180 ml de água fervida com 50 g de farinha láctea ou 180 ml de leite paraara 

lactentescom 50 g de farinha não láctea   

Meio da Manhã Leite materno ou 180 ml  de leite para lactentes 

Almoço 

 

Sopa passada de legumes (180ml)  

40g de batata + 100g de cenoura, abóbora , alface e feijão verde com 15 g de 

carne sem gordura (frango, peru ou coelho) ou peixe magro com 5 ml de 

azeite (sem sal adicionado) 

50 g de fruta (maçã/pera crua ou cozida, ou banana) 

Lanche Igual ao  pequeno - almoço  

Jantar Igual ao almoço 

Ceia Leite materno ou 180 ml  de leite para lactentes 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 
180 ml de água fervida com 50 g de farinha láctea ou 180 ml leite de transição 

com 50 g de farinha não láctea   

Meio da Manhã 180 ml  leite de transição 

Almoço 

 

Sopa passada de legumes (180ml)  

40g de batata + 100g de cenoura, abóbora , alface e feijão verde, repolho, 

couve-flor, cebola e/ou alho francês  com 15 g de carne sem gordura (frango, 

peru, coelho, borrego, vitela ou porco) ou peixe magro com 5 ml de azeite 

(sem sal adicionado) 

100 g de fruta (maçã/pera crua ou cozida, ou banana) 

Lanche Igual ao  pequeno - almoço  
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DIETA PEDIÁTRICA  10 - 12 MESES  

 

Características 

Consistência  Mole 

Alimentos não permitidos Todos, excepto os constantes no plano alimentar 

 

Jantar Igual ao almoço 

Ceia Igual ao meio da manhã  

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 
240 ml de água fervida com 60 g de farinha láctea ou 240 ml  de leite de transição  

com 60 g de farinha não láctea   

Meio da Manhã 1 iogurte natural 

Almoço 

 

Sopa passada de legumes (200ml)  

40g de batata + 100g de cenoura, abóbora , alface e feijão verde, repolho, 

couve-flor, cebola e/ou alho francês  com 15 g de carne sem gordura (frango, 

peru, coelho, borrego, vitela ou porco) com 5 ml de azeite (sem sal 

adicionado) 

Prato – Carne ou peixe picados ou desfiados (15g) ou ovo + 40 g de batata ou 

puré  ou 27 g de arroz ou 37 g de massa 

Sem adição de sal  

mailto:geral@hevora.min-saude.pt
http://www.hevora.min-saude.pt/


 

 

Telefone: 266 740 100 | Fax: 266 701 821 

geral@hevora.min-saude.pt | www.hevora.min-saude.pt 

Largo Senhor da Pobreza, s/n - 7000-811 Évora 

Entidade Pública Empresarial | Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora 

sob o n.0 508 085 888 NIPC/NIF: 508 085 888 | Capital Estatutário: 40.280.000,00 euros 

 

Página 126 de 201 

 

 

 

 

 

 

 

DIETA PEDIÁTRICA  1 - 2 ANOS   

Características 

Consistência  Mole 

Alimentos não permitidos Todos, excepto os constantes no plano alimentar 

 

* valores nutricionais ( gordura, gordura saturada, açúcar e sal) de acordo com os valores  do  

descodificador de rótulos da DGS  na faixa amarela para alimentos sólidos  

100 g de fruta (maçã/pera crua ou cozida, ou banana) 

Lanche Igual ao  pequeno - almoço  

Jantar Igual ao almoço 

Ceia 240 ml de leite de transição   

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Leite meio-gordo – 220 ml ou com bebida de cereais sem café  

Pão de mistura – 25 g  ou 3 bolachas maria (15g) ou 20 g de flocos de cereais*  

Manteiga – 1 DI 

Marmelada/compota  1 DI/ Queijo  1DI 

Almoço 

 

Sopa passada de legumes (250ml)  (40g de batata + 100g  de legumes e 

hortaliças com 5 ml de azeite ) 

Prato – Carne ou peixe picados ou desfiados (30g) ou ovo + 80 g de batata ou 

puré  ou 55 g de arroz ou 75 g de massa  

40 g de salada ou de legumes cozidos  

160 g de fruta crua  ou 120 g de fruta cozida ou assada  

Lanche Igual ao  pequeno - almoço  

Jantar Igual ao almoço 

Ceia 220 ml de leite meio gordo simples ou com bebida de cereais sem café    
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DIETA PEDIÁTRICA  3 - 5 ANOS   

Características 

Consistência   

Alimentos não permitidos Todos, excepto os constantes no plano alimentar 

 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Leite meio-gordo – 220 ml ou com bebida de cereais sem café  

Pão de mistura – 50 g  ou 1 DI de bolacha maria (25g) ou 40 g de flocos de 

cereais*  

Manteiga – 1 DI 

Marmelada/compota  1 DI/ Queijo  1DI 

Almoço 

 

Sopa passada de legumes (250ml)  (80g de batata + 100g  de legumes e 

hortaliças) com 5 ml de azeite  

Prato – Carne ou peixe (60g) ou ovo + 80 g de batata ou puré  ou 55 g de arroz 

ou 75 g de massa ou 50 g de pão em açorda  

50 g de salada ou  40 g de legumes cozidos  

160 g de fruta fresca 

Lanche 

1 iogurte líquido(165 ml) ou sólido(125g) meio gordo de aromas 

Pão de mistura – 50 g  ou 1 DI de bolacha maria (25g) ou 40 g de flocos de 

cereais*  

Manteiga – 1 DI 

Marmelada/compota  1 DI/ Queijo  1DI 

Jantar Igual ao almoço 

Ceia 220 ml de leite meio gordo simples ou com bebida de cereais sem café    
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* valores nutricionais ( gordura, gordura saturada, açúcar e sal) de acordo com os valores  do  

descodificador de rótulos da DGS  na faixa amarela para alimentos sólidos. 

 

 

 

 

DIETA PEDIÁTRICA  6 - 11 ANOS   

Características 

Consistência   

Alimentos não permitidos Todos, excepto os constantes no plano alimentar 

 

* valores nutricionais ( gordura, gordura saturada, açúcar e sal) de acordo com os valores  do  

descodificador de rótulos da DGS  na faixa amarela para alimentos sólidos. 

 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Leite meio-gordo – 220 ml ou com bebida de cereais sem café  

Pão de mistura – 50 g  ou 1 DI de bolacha maria (25g) ou 40 g de flocos de 

cereais*  

Manteiga – 1 DI 

Marmelada/compota  1 DI/ Queijo  1DI 

Almoço 

 

Sopa passada de legumes (250ml)  (80g de batata + 100g  de legumes e 

hortaliças) com 5 ml de azeite  

Prato – Carne ou peixe (90g) + 160 g de batata ou puré  ou 110 g de arroz ou 

150 g de massa  

100 g de salada ou  80 g de legumes cozidos  

160 g de fruta fresca  

Lanche 

1 iogurte líquido(165 ml) ou sólido(125g) meio gordo de aromas 

Pão de mistura – 50 g  ou 1 DI de bolacha maria (25g)  

Manteiga – 1 DI 

Marmelada/compota  1 DI/ Queijo  1DI 

Jantar Igual ao almoço 

Ceia 220 ml de leite meio gordo simples ou com bebida de cereais sem café    
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DIETA PEDIÁTRICA  12 - 18 ANOS  

Características 

Tipos de confeção Todo o tipo de confeção 

Tipos de condimentos Alho, cebola, limão, e ervas aromáticas 

Sal (quando permitido) 

Alimentos não permitidos Todos, excepto os constantes no plano alimentar 

 

 

a) e à ceia os utentes podem optar entre pão ou bolachas maria/torrada; 

b) As quantidades de carne/peixe apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos 

edíveis depois de confecionados; 

c) As quantidades apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos edíveis em cru, no 

caso de alimentos consumidos em natureza; 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

E  

Lanche  

Leite meio-gordo (simples ou com bebida de cereais sem café – 220ml) ou 

infusão (220ml) ou bebida de cereais sem café (220ml) ou 1 Iogurte de aromas 

líquido ou sólido – 1 Unidade 

Pão de mistura – 50 g ou 1 DI de bolacha maria (25g) ou 40 g de flocos de 

cereais*  

Manteiga – 1 DI (10g) 

Marmelada 1DI (20g) ou compota 1 DI (20g) ou Queijo  1DI (15-20g) 

Almoço 

E  

Jantar  

Sopa passada de legumes (250ml)  (80g de batata + 100g  de legumes e 

hortaliças) com 5 ml de azeite  

Prato – de acordo com ementa  

Carne ou peixe (100g)  

Acompanhamento - batata(160g) de puré de batata (170g)  ou 110 g de arroz 

ou 150 g de massa  

Batata ou puré de batata(120g) ou arroz (80g) ou massa (110g)  + favas (80g) 

ou  ervilhas (80g) ou feijão (50g) ou grão (45g)   

Produtos hortícolas frescos (100 g) ou produtos hortícolas cozinhados  (80g) 

Sal – 1 DI, Azeite - 1 DI, Vinagre – 1 DI 

Pão de mistura – 1  Unidade embalada (25g) 

Sobremesa –  Fruta fresca (160 g) ou doce (1 vez por semana) 

Ceia leite meio gordo (simples ou com bebida de cereais sem café  -220 ml) 

Bolachas maria/torrada – 1 DI (25g) ou 1 fatia de pão-de-ló (1 vez por semana) 
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d) Não é permitido chá, café ou outras bebidas estimulantes, apenas infusões ou bebidas de 

cereais sem café;  

e) Os doces permitidos são: arroz doce/leite creme/gelatina/pudim(é obrigatória a inclusão 

de cada uma destas sobremesas mensalmente); 

f) A dieta contempla açúcar. 

 

DIETA LIQUIDA OTORRINO – PEDIATRIA 

 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Leite meio-gordo – 1 DI (200ml) /Iogurte de aromas líquido – 1 Unidade 

Meio da Manhã Iogurte de aromas líquido – 1 Unidade 

Almoço e Jantar 

Sopa – Batido de hortícolas líquido com carne/peixe 

Ice tea ou equivalente  – 1 DI 

Gelado – 1 Unidade 

Sumo 100% de fruta – 1 DI(200ml) 

Iogurte de aromas liquido – 1 unidade 

1 gelado de água (80 ml) 

Ceia  Leite meio-gordo – 1 DI (200ml) / Iogurte de aromas líquido – 1 Unidade 

a) A dieta contempla açúcar  

 

COMPOSIÇÃO DIETA LIQUIDA CIRURGIA – PEDIATRIA 

 

Refeições Composição 

Pequeno-almoço 

Lanche  

Leite meio-gordo – 1DI (200ml)/Iogurte de aromas líquido – 1 Unidade 

Meio da Manhã Iogurte de aromas líquido – 1 Unidade 

Almoço e Jantar 
Sopa – Batido de hortícolas líquido com carne/peixe 

Ice tea ou equivalente  – 1 DI 

Ceia Leite meio-gordo – 1 DI (200ml) /Iogurte de aromas líquido – 1 Unidade 

a) A dieta contempla açúcar  

NOTA 

- Todos os tipos de dietas podem ser confecionadas com sal e sem sal. 
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- Na confeção das dietas devem ser utilizadas ervas aromáticas, principalmente nas dietas 

sem adição de sal, de forma a intensificar o sabor e a aceitação pelo utente. As ervas 

aromáticas devem ser utilizadas de acordo com as indicações específicas de utilização 

culinária. Deverá ser entregue dossier juntamente com o plano de ementas com os 

diferentes tipos de ervas aromáticas versus utilizações culinárias. Exemplos de ervas 

aromáticas: alecrim, alfazema, coentros, estragão, funcho, Lúcia-lima, hortelã, manjerona, 

manjericão, louro, orégãos, salsa, salva, segurelha, tomilho, entre outras. 

- A composição da sopa dos diferentes tipos de dietas constam no manual de sopas (no 

Apêndice VII. 

- As dietas que constam no Manual de Dietas podem ser elaboradas para as crianças 

respeitando as capitações correspondentes ao seu grupo etário. 

- As capitações de carne/peixe apresentadas nas deitas são referentes a pesos edíveis 

depois de confecionados. 

- As quantidades apresentadas no plano alimentar são referentes a pesos edíveis em cru, no 

caso de alimentos consumidos em natureza. 

- As quantidades de batata, arroz, massa e leguminosas secas e verdes  correspondem a parte 

edível após confecção. 

- Para o serviço de Cardiologia é obrigatório o envio creme vegetal para barar “BECEL” ou 

equivalente. 

- As refeições principais (Almoço e Jantar) devem incluir o envio de saqueta de papel com 

talheres, talheres de sobremesa, guardanapo de papel de folha dupla e copo de vidro. 

- As refeições intermédias (Pequeno-almoço, Lanche e Ceia) devem incluir o envio de 

guardanapo de papel de folha dupla. 

- Para os serviços de Medicina I, Medicina II e Psiquiatria (Edifício do Patrocínio) é 

necessário enviar tabuleiros para o pequeno-almoço, lanche e ceia para cada doente. 
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APÊNDICE VI 

 

 

CADERNO DECAPITAÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela I – Capitação da fruta  para as dietas hipoglucidicas 
Quantidade Total, em g, de alimento edível fornecedora de 15 g de Hidratos de Carbono (HC) 
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Frutas Porção de alimento em gramas 

Ameixa branca 192  

Ameixa encarnada 203 

Ananás  150 

Banana  68 

Cereja  113 

Kiwi  136 

Laranja  167 

Maçã 115 

Manga 125 

Melancia  250 

Melão 250 

Meloa  375 

Morango  300 

Pera  167 

Pêssego  188 

Tangerina 167 

Uvas brancas  87 

Uvas tintas  81 

(*) Peso Edível 
 
 
 

Temperos por refeição Adultos  Crianças 

 
 
Azeite  

Sopa 5 ml 5 ml 

Prato 10 A 15 ml 10A 15 ml 

Confeções 10 ml 5 A 10 ml 

Temperos (salada) 10 ml 10 ml 

Óleos   

Fritar 25 a 30 ml 20 a 25 ml 

Vinagre 1 DL 1DL 

Vinho 5 DL ---- 

Sal 1 g 1 g 

Limão Q.B Q.B 

Ervas aromáticas Q.B Q.B 
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Papa de Arroz Papas lácteas  

Farinha de arroz  60g Farinha lactea 60g 

Àgua 250ml Água  250 ml 

Papa de maizena 

Maizena  30g 

Leite  250ml 

Açúcar 10g 

ovo 1/2 

Manteiga  3g 

Casca de limão  q.b 

Capitações  - Papas 
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APÊNDICE VII 

 

Manual  de sopas 
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Tipo de sopa Composição Quantidades 

1.ª Sopa Pediátrica (4/5 
meses) 

sem adição de sal 

 

Cenoura e abóbora 100 g 

Batata  40 g 

Azeite  5 ml  

Água  150 ml 

Textura – sopa passada cremosa 

2.ª Sopa Pediátrica (6 meses) 
(com adição de carne) 

Sem adição de sal  

 

Cenoura, abóbora, alface e feijão verde  100 g 

Batata  40 g 

Carne sem gordura (frango, peru ou coelho) 15 g 

Azeite  5 ml  

Água  250 ml 

Textura – sopa passada cremosa 

3.ª Sopa Pediátrica (7 meses)  
(com adição de carne e 

diversificação de legumes) 
Sem adição de sal 

 

Cenoura, abóbora, alface, feijão verde, 
repolho, couve-flor, cebola e/ou alho francês 

100 g 

Batata  40 g 

Carne sem gordura (frango, peru, coelho, 
borrego, vitela ou porco) ou peixe magro * 
sem espinhas 

15 g 

Azeite  5 ml  

Água  180 ml 

Textura – sopa passada cremosa 

 
4.ª Sopa Pediátrica (1-2 anos) 

Batata  40 g 

Legumes e hortaliças  100 g 

Carne ou peixe 15g 

Azeite 5 ml 

Água  250 ml 

Textura – sopa passada 

5.ª Sopa Pediátrica (3-5 anos e 
dos 6 – 11 anos) 

Batata  80 g 

Legumes e hortaliças  100 g 

Azeite 5 ml 

Água  250 ml 

* Poderá ser peixe Peixes magros: Pescada, Linguado, Solha, Faneca,… 
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Tipo de sopa Composição Quantidades 

Sopa da dieta geral/ ovo-
lacto-vegetariana/ 

vegetariana/ sem glúten/ 
neutropénica/pediátria (12-

18anos)  

Batata 30 g 

Produtos hortícolas (variados)  180 g  

Azeite  5 ml  

Água 300 ml 

 
Sopa da dieta ligeira/  

hipolipidica** (pode incluir 
canja desengordurada)/mole 

* 

Batata 30 g 

Produtos hortícolas (variados, não inclui 
leguminosas secas e verdes))  

180 g  

Azeite  5 ml /1ml ** 

Água 300 ml 

*a sopa da dieta mole é passada   

 
Dieta 

hipoglucidica/hipoglucidica 
mole* 

Produtos hortícolas (variados) 180 g 

Azeite  5 ml  

Água  300 ml 

* Textura – sopa passada  

Pastosa/pastosa hipoglucidica 
 

Produtos hortícolas (variados)  150 g 

Batata  60 g 

Carne sem gordura  ou peixe magro  40 g 

Azeite  5 ml  

Água  300 ml 

Textura –pastosa 

 
 

Pastosa   
simples 

 

Produtos hortícolas (variados)  180 g 

Batata  80 g 

Azeite  5 ml  

Água  300 ml 

Textura –pastosa 

 
 
 

Líquida  
 

Produtos hortícolas variados  50 g 

Batata  30 g 

Modular proteico  10 g 

Azeite  5 ml  

Água  300 ml 

Textura – sopa passada liquida  

Dieta restrita em fibra 
dietética e resíduos 

Sopa 1 80g 

Cenoura  

Arroz crú 10g  

Azeite  2,5ml  

Água 300ml 

Sopa 2  

Batata 50 g 

Cenoura e abóbora   100 g  

Azeite  2,5 ml  

Água 300 ml 

sopa passa    
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a) As quantidades são referentes à parte edível dos alimentos em cru; 

b) A composição das diferentes variedades de sopa é diferente ao almoço e ao jantar. 

c) Espoliação de potássio (Deixar as batatas e os legumes de molho na véspera, no dia seguinte, 

mudar a água e dar uma primeira fervura, em seguida mudar novamente a água e terminar o 

processo de cozedura) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

Tipo de sopa Composição Quantidades 

 
Sopa da dieta renal 

Não contempla leguminosas 
secas ou verdes 

Batata  50g 

Produtos hortícolas (variados 100g 

Cebola  10g 

Alho  5g 

Azeite 5 ml 

Ervas aromáticas 5g 

Água 250 ml 

Espoliação de potássio c)  

Canja 

Arroz ou massa 30 g 

Frango   50 g  

Cebola  10g 

Hortelã 5 g 

Água q.b 
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APÊNDICE VIII 

 

HORÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE REFEIÇÕES 
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HORÁRIOS DE SOLICITAÇÃO DE DIETAS  
 

 

 
 (*) Para novos doentes, doentes com dieta suspensa e doentes com dieta zero, dieta 
água e chá,  parentéricas e entéricas.  
 
 
 
 

 
 
 
Solicitado através da aplicação informática CPC, procedimento idêntico ao do pedido de dieta. 

 

Toda a operacionalização do fornecimento da alimentação está garantida através da 

aplicação informática – CPC-Dietética. 

 

As solicitações efetuadas de qualquer outra forma que não seja através do programa 

informático de pedido de dieta, não serão satisfeitas.  

 
 

 

 
Entre as 13.00h – 14.00h 
E as 20.00 – 21.00h  

 
• Refeição de recurso (sopa - creme de 

cenoura sem sal, sande queijo magro, 
fruta assada e 1 DI de sal caso a dieta 
permita) 

 

Solicitação de refeição após os horários estipulados  
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APÊNDICE IX 

 

Ementas  

(a preencher pelo concorrente) 
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 Sopas Carne 
 
Peixe 
 

Opção 

Geral 

     

Ligeira 

 
 

 
 

   

Mole 

     

Pastosa 

     

Ovo-lacto-vegetariana 

     

Vegetariana 

     

Hipoglucídica  
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Hipolipídica (hepática) 

     

Isenta glúten 

     

Renal 

     

Pobre em resíduos e fibra 
dietética (obstipante) 

     

Dieta neutropénica (com 
baixo teor microbiano) 

     

Dietas Pediátricas 

Dieta Pediátrica 
1 a 2 anos  
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Dieta Pediátrica 
3 a 5 anos  

     

Dieta Pediátrica 
6 a 11 anos 

     

Dieta Pediátrica 
12 a 18 anos 
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APÊNDICE X 

 

 

PENALIZAÇÕES 
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1. HORÁRIO DAS REFEIÇÕES DOS DOENTES 

 

Pequeno-almoço -------- 8.30H 
  
Meio-da-manhã ----------10.30H 
 
Almoço --------------------12.30H 
 
Lanche ---------------------16.30H  
 
Jantar -----------------------19H 
 
Ceia ------------------------ 22h 

 

A tolerância é no máximo de 15 minutos.  

 

Como consequência dos atrasos, ou seja, entrega das refeições aos doentes após o período de 

tolerância, deverá o adjudicatário suportar uma multa de: 

 300€ por cada situação de atraso verificada. 

 

Atrasos superiores a 30 minutos terão como consequência o pagamento de uma multa de: 

 500€ por cada situação de atraso verificada. 

 

2. TEMPERATURA 

Todos os géneros alimentares devem ser empratados nunca a temperaturas superiores a 5ºC 

no sistema de distribuição a frio. 

Caso seja incumprida esta norma o adjudicatário suportará às suas expensas uma multa no 

montante de: 

 500€ por cada infração verificada. 

 

No que se refere ao refeitório de pessoal - sistema de distribuição a quente - os alimentos não 

podem atingir temperaturas inferiores a 65ºC.  

Caso seja incumprida esta norma o adjudicatário suportará às suas expensas uma multa no 

montante de: 
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 300€ por cada infração verificada. 

 

 

3. INCUMPRIMENTO DA EMENTA 

 

A. Incumprimento da escolha da alimentação do doente(alimentação personalizada). 

 

Como consequência do incumprimento das ementas ou da escolha dos doentes o 

adjudicatário pagará uma multa de: 

 300€ por cada infração detetada. 

 

B. Incumprimento da CONSTITUIÇÃO, das dietas ou das refeições para pessoal: 

 Multa de 300€ por cada infração detetada. 

 

C. Incumprimento da Ementa, pagará uma multa de: 

 300€ por cada infração detetada. 

 

4. CONFEÇÃO 

 

As refeições devem ser confecionadas especificamente para cada refeição ou seja para o 

almoço e para o jantar no sistema de distribuição a quente (refeitório de pessoal e outras 

situações em que seja utilizado este sistema). 

 

Todos os géneros devem ser confecionados com sal e sem sal. 

 

Como consequência do incumprimento destes parâmetros o adjudicatário será penalizado 

com a incidência seguinte: 

 200€ por cada infração detetada. 
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5. FORNECIMENTO DOS GÉNEROS ALIMENTARES (REFORÇOS, SUPLEMENTOS, ENTRE 

OUTROS) 

 

O não cumprimento do que está estipulado para cada serviço, deverá ser reposto logo que se 

detetar a falta. Se existirem falhas, no âmbito do cumprimento do mesmo contrato, o 

adjudicatário será penalizado com a incidência seguinte: 

 300€ por cada infração detetada. 

 

6. HIGIENE 

 

a) Higiene dos carros de transporte da alimentação 

(conforme normas estabelecidas no caderno de encargos e plano de HACCP) 

 

b) Higiene do espaço físico 

(conforme normas estabelecidas no caderno de encargos e plano de HACCP) 

 

c) Higiene da loiça 

Conforme normas estabelecidas no caderno de encargos e plano de HACCP 

 

d) Utilização de loiça em condições inadequadas (com vestígios de resíduos alimentares, 

com restos de etiquetas autocolantes e com vestígios de escrita) 

 

e) Cumprir o plano HACCP 

 

Como consequência pelo incumprimento das normas relativas à Higiene estabelecidas no 

caderno de encargos e no plano de HACCP o adjudicatário suportará a suas expensas uma 

penalização cujo valor e incidência são os que se seguem: 

 300€ por cada infração detetada. 
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7. QUALIDADE DOS GÉNEROS ALIMENTARES 

 

Operações de verificação qualitativa 

Devem ser respeitadas as características organoléticas dos alimentos tal como: 

- sabor; 

- aroma; 

- textura; 

- cor; 

- densidade. 

 

Estas características devem de estar de acordo com as especificações legalmente fixadas. 

 

A qualidade das refeições confecionadas, deve estar de acordo com as especificações 

legalmente e contratualmente fixadas. 

 

Caso não sejam cumpridas as normas estabelecidas quanto à qualidade dos géneros 

alimentares, ou refeições já confecionadas (adulteração dos alimentos), e que sejam 

confirmadas pelas(os) nutricionista/os e/ou entidades oficiais, será o adjudicatário penalizado 

nos seguintes termos: 

 400€ por cada infração detetada. 

 

8. VERIFICAÇÃO QUANTITIVA 

 

Incumprimento das capitações dos géneros constantes em caderno de encargos ou das 

capitações das dietas personalizadas. 

 

Como penalização por esta situação o adjudicatário suportará a seguinte penalização: 

 400€ por cada infração detetada. 
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9. DIETAS ESPECIAIS E PERSONALIZADAS  

 

O adjudicatário deverá também assegurar todos os regimes de dietas especiais de acordo com 

as indicações do SND. 

 

Como consequência pelo incumprimento deste normativo, o adjudicatário suportará uma 

penalização do seguinte montante: 

 1.000€ por cada infração detetada. 

 

 

10. RESPONSABILIDADES PELAS QUEBRAS (ARTIGO 27º DAS CLAUSULAS ESPECIAIS) 

 

O adjudicatário será o único responsável pela reposição resultante da quebra, desgaste ou 

desaparecimento de material de consumo corrente (pratos, talheres, 

 tabuleiros, etc.) utilizado nos serviços de internamento, bar do Edifício do Patrocínio e 

refeitório. A reposição do referido material, deverá ser feita num período máximo de 15 dias 

não úteis, de forma a não prejudicar o bom funcionamento do serviço. Caso não o seja o 

adjudicatário suportará a seguinte penalização: 

 300€ por cada falta não reposta pelo adjudicatário, no prazo referenciado nas 

presentes cláusulas. 

 

11.  RECLAMAÇÃO DOS UTENTES/DOENTES E/OU PESSOAL 

 

Confirmada pelo SND. e/ou responsáveis pelas unidades de internamento no que se refere à 

qualidade dos géneros e/ou má preparação dos mesmos, bem como apresentação do pratos 

(devendo estes ser substituídos de imediato). 

 

Como corolário da reclamação apresentada, independentemente do suporte (oralmente, livro 

amarelo, por email…) o adjudicatário suportará uma penalização cujo valor e incidência será 

de: 
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 200€ por cada reclamação apresentada. 

 

12. RECLAMAÇÃO DOS UTENTES OU PROFISSIONAIS POR FALTA DE DISTRIBUIÇÃO DE CEIAS 

E OUTRAS REFEIÇÕES E/OU SUPLEMENTOS, CONFORME ESTIPULADO NESTE CADERNO 

DE ENCARGOS. 

 

Como consequência da situação verificada o adjudicatário suportará uma penalização 

graduada em: 

 200€ por cada reclamação apresentada. 

 

13. POR NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE ACESSO AO REFEITÓRIO, NOS TERMOS DO 

N.º 5 DO ARTIGO 21.º E DAS NORMAS DE ACESSO AO REFEITÓRIO DO HESE EM VIGOR: 

 

 300€ por cada incumprimento. 

 

14. PELA NÃO SUBSTITUIÇÃO IMEDIATA DE PRODUTOS EM CASO DE REPROVAÇÃO DA  

EMENTA OU REPROVAÇÃO DOS GÉNEROS, TAL COMO CONSIGNADO NO N.º 5 DO 

ARTIGO 3º DAS CLÁUSULAS ESPECIAIS, INCORRE O ADJUDICATÁRIO NO PAGAMENTO DE 

MULTA DE: 

 1.000€ por cada infração. 

 

15. PELA SUBSTITUIÇÃO DE PESSOAL DO ADJUDICATÁRIO, AO NÍVEL DAS CHEFIAS, SEM 

CONHECIMENTO DO SND.: 

 Multa de 1.000€. 

 

16. PELO NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO N.º 17 DO ARTIGO 23.º DAS CLÁUSULAS 

ESPECIAIS, O ADJUDICATÁRIO É RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DE UMA MULTA QUE 

SE CIFRA EM: 

 400€ por cada infração. 
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17. PELA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS CONSIDERADOS NO N.º 3 DO ARTIGO 25º DAS 

CLÁUSULAS ESPECIAIS, É PUNIDO O ADJUDICATÁRIO EM: 

 800€ por cada situação detetada. 

 

18. A UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS PRÉ-CONFECIONADOS DO TIPO RISSÓIS, CROQUETES, 

PASTEIS, ENTRE OUTROS, ACARRETARÁ O PAGAMENTO DE UMA MULTA DE: 

 500€ por cada infração detetada. 

 

19. O INCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA ALÍNEA H) DO ARTIGO 34.º DAS CLÁUSULAS 

ESPECIAIS IMPLICA O PAGAMENTO, POR PARTE DO ADJUDICATÁRIO, DE UMA MULTA 

DE: 

 1.000€ por cada infração detetada. 

 

20. NO CASO DOS COLABORADORES DO ADJUDICATÁRIO NÃO SEREM CORTESES NO 

ATENDIMENTO AOS UTENTES OU AOS FUNCIONÁRIOS É APLICADA UMA SANÇÃO DE: 

 100€ por cada situação de grosseria ou incivilidade detetada ou reportada. 

 

21. NO CASO DE O ADJUDICATÁRIO UTILIZAR PRODUTOS DE MARCA BRANCA NOS ARTIGOS 

DESCRITOS NAS CLAUSULAS ESPECIAIS, SERÁ PENALIZADO EM: 

 300€ por cada infração detetada. 

 

22. SEMPRE QUE O ADJUDICANTE VERIFIQUE QUE O ADJUDICATÁRIO INCUMPRIU COM OS 

HORÁRIO DA UNIDADE DE PRODUÇÃO DE REFEIÇÕES, DO REFEITÓRIO OU DA 

CAFETARIA, SERÁ APLICADA UM MULTA DE: 

 500€ por cada infração detetada. 

 

23. SEMPRE QUE O ADJUDICATÁRIO NÃO DER RESPOSTA, EM TEMPO ÚTIL, AO PEDIDO PELO 

SND. DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS À ELABORAÇÃO DE DIETAS 

ESPECÍFICAS PARA DOENTES (EX: SEM GLÚTEN, SEM LACTOSE, VEGETARIANA) OU 

ENRIQUECIMENTO CALÓRICO OU PROTEICO DAS DIETAS EXISTENTES, SERÁ APLICADA 

UM MULTA DE: 
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 500€ por cada solicitação não cumprida. 

 

24. SEMPRE QUE O ADJUDICATÁRIO NÃO MANTIVER AS AMOSTRAS DE REFEIÇÕES, COMO 

CONSIGNADO NAS CLÁUSULAS ESPECIAIS (ARTIGO 38.º), É PENALIZADO EM: 

 800€ por cada infração. 

 

25. POR NÃO EXISTÊNCIA NO REFEITÓRIO DOS PRATOS DA EMENTA NO HORÁRIO 

ESTABELECIDO: 

 Multa de 500€ por cada infração. 

 

26. POR NÃO CUMPRIMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL: 

 Multa de 250€ por incumprimento reportado. 

 

27. POR VIOLAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS À PERMANÊNCIA DE PESSOAL NA 

QUANTIDADE E COM A QUALIFICAÇÃO PREVISTA NAS PROPOSTAS, CONTEMPLANDO 

NÃO SÓ AS FALTAS EFECTIVAS E ATRASOS SUCESSIVOS, MAS TAMBÉM PESSOAL DE 

FÉRIAS QUE NÃO SEJA SUBSTITUÍDO, OU QUANDO É SUBSTITUÍDO MAS SEM O ACORDO 

PRÉVIO DO HESE, OU PESSOAL QUE NÃO TEM A CATEGORIA CORRESPONDENTE:  

 Multa no seguinte valor: (n.º de horas em falta x 3€) + 100€; 

 Por cada redução do nº de elementos, com a respetiva categoria: 2.000€ 

mensais. 

 

28. PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE HIGIENE CONSIGNADAS NO ARTIGO 33.º O 

ADJUDICATÁRIO SERÁ PENALIZADO COM MULTA DE: 

 Multa no valor de 200€ por infração. 

 

30. PELO NÃO CUMPRIMENTO DO ARTIGO 12.º N.º2: 

 Multa no valor de 300€. 
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31. FORMAÇÃO 

a) Pelo não cumprimento do nº 19 do artigo 26.º, referente à formação de novos 

profissionais afetos à prestação de serviço: 

 Multa no valor de 300€; 

b) Pelo não cumprimento do plano de formação proposto: 

 Multa no valor de 500€ por ação de formação não realizada. 

 

32. CERTIFICAÇÃO 

Caso tenha havido o compromisso do adjudicatário iniciar o processo de certificação e não o 

tenha feito até ao final dos 365 dias, incorrerá numa multa no valor de 1% da faturação do 

último mês. 

 

33. PRODUTOS FRESCOS 

Sempre que o SND verifique que não estão a ser utilizados apenas produtos frescos, e sem que 

tenha havido prévia autorização do mesmo Serviço para utilização de outros produtos que não 

produtos frescos, será o adjudicatário penalizado em 500€, por ocorrência. 

 

34. SUBSTITUIÇÃO DO NUTRICIONISTA 

Caso o adjudicatário tenha avançado com o compromisso de substituição do nutricionista nas 

suas folgas, férias e ausências, por outro nutricionista, e incumpra, será penalizado com 500€ 

por cada dia de incumprimento. 

 

35. AUDITORIAS 

A não contratação de uma empresa certificada para proceder a auditorias trimestrais e que 

não o faça até ao fim do 1.º trimestre de contrato, será penalizado com multa de 2.000€. 

 

36. ANALISES À QUALIDADE MICROBIOLÓGICA 

A não execução das analises previstas em caderno de encargos implica uma penalização de 

2.000,00€. 
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37. VEICULO DE TRANSPORTE 

1. A não colocação dosveículos de mercadorias no prazo estabelecido implica uma 

penalização de 1.000,00€  por dia  

2. Decorridos 60 dias sem a colocação do veiculo proposto, a entidade adjudicante 

procederá ao aluguer do veiculo em causa, debitando o valor correspondente na fatura 

mensal. 

38. Incumprimento da palamenta  

Plamenta Stock mínimo  

Serviços de Internamento e outros  

Taças isotérmicas  140  

Taças de indução/porcelana* 300 

Taças para salada com tampa  400 

Taças para fruta  400 

Colheres de sopa  450 

Facas  450 

Garfos  450 

Colheres de sobremesa 500 

Facas de sobremesa  400 

Refeitório   

Colheres de sopa  175 

Facas  175 

Garfos  175 

Colheres de sobremesa  175 

Pratos rasos  175 

Copos  175 

Pratos de sobremesa/salada  350 

Tabuleiro de refeição  175 

*de acordo com o tipo de carro existente 
Nas situações em que se verifique stock inferior de qualquer um dos artigos supra  
identificados é imputada uma coima diária de 200 euros até o stock estar correto.  
 
 
39. Incumprimento da ementa de acordo com as especificações técnicas do Manual 

de Dietas  

 
Caso o adjudicatário não entregue as alterações solicitadas pelo SND do HESE noespaço de 10 

dias uteis é imputada uma coima diária de 200 euros 
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40. Incumprimento das fichas técnicas relativamente ao previsto nas clausulas 

técnicas Manual de Dietas  

 
Caso o adjudicatário não entregue as alterações solicitadas pelo SND do HESE no espaço de 10 

dias uteis é imputada uma coima diária de 200 euros 

 

41. Não entrega da documentação relativa à Segurança e Saúde no Trabalho no 

prazo estabelecido 

 
Caso o adjudicatário não entregue a documentação relativa à Segurança e Saúde no Trabalho 

no espaço de 10 dias uteis é imputada uma coima diária de 20 euros 
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APÊNDICE XI  

 

PROPOSTA DE PREÇOS A VIGORAR NA CAFETARIA DO EDIFÍCIO DO 

PATROCÍNIO  
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Cafetaria Preço 

Café 0,44 € 

Nescafé 0,44 € 

Descafeinado 0,44 € 

Chá (diversos) 0,44 € 

Chávena de leite com café 0,60 € 

Copo de leite 0,44 € 

Galão 0,93 € 

Carioca de limão 0,44 € 

Bolo caseiro 0,76 € 

Bebidas   

Compal 0,93 € 

Sumo de laranja natural 1,31 € 

Água 0,33L 0,49 € 

Água 1,5L 0,76 € 

Água com gás 0,65 € 

Cerveja sem álcool 0,93 € 

Iogurte sólido natural 0,65 € 

Iogurte sólido aroma 0,65 € 

Iogurte líquido aroma 0,76 € 

Diversos   

Refeição completa 4,10 € 

Sopa 0,75 € 

Sobremesa 0,75 € 

Menu baguete   

de frango 2,20 € 

de atum 2,20 € 

de ovo 2,20 € 

Chocolate 0,90 € 

Sandes   

½ Torrada 0,54 € 

½ Torrada com fiambre ou queijo 0,70 € 

Torrada 0,65 € 

Torrada com fiambre ou queijo 0,90 € 

Carcaça   

com manteiga 0,49 € 

com queijo fresco 0,93 € 

com fiambre ou queijo 0,71 € 

mista 0,93 € 

Pão de sementes   

com manteiga 0,70 € 
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com queijo fresco 1,00 € 

com fiambre ou queijo 0,90 € 

mista        1,00 €  

Mini cacete integral   

com manteiga 0,70 € 

com queijo fresco 1,00 € 

com fiambre ou queijo 0,90 € 

mista 1,00 € 

Baguete de sementes   

com manteiga 0,90 € 

com queijo fresco 1,20 € 

com fiambre ou queijo 1,10 € 

mista 1,20 € 

Pão de leite   

com manteiga 0,76 € 

com fiambre ou queijo 0,98 € 

mista 1,09 € 

Tosta mista 1,45 € 

Bifana 1,50 € 
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APÊNDICE XII 

MAPA 

CALENDARIZAÇÃO DAS ANÁLISES 

 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Refeição/prato     X       X           

Sopa   X               X     

Salada X       X     X         

Sobremesa            X         X   

Água       X               X 

Carnes refrigeradas                         

Pescado                         

Ovo                          

Alimentos 
congelados 

                        

Horto-fruticolas                         

Zaragatoas                         

Mãos 
manipuladores 

  X                     

Loiça lavada                       X 

Carro regener.           X             

Tigela de sopa X                       

Bancada - carne         X               

Bancada – peixe        X                 

Placa corte carne             X           

Placa corte peixe                 X       

Faca corte carne                   X     

Faca corte peixe               X         

Faca cozinha                     X   

Prateleira c.f. carne      X                   

Prateleira c.f. peixe                  X       
 

Obs. Sempre que se justifique esta calendarização pode ser alterada pelo SND ou quando 

proposta pelo adjudicatário após avaliação e autorização do SND.  
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APÊNDICE XIII 

 

 

FUNÇÕES A DESEMPENHAR PELO NUTRICIONISTADO ADJUDICATÁRIO 
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FUNÇÕES DO/A NUTRICIONISTA 

 Implementação ou verificação de sistemas de HACCP; 

 Monitorização do sistema de HACCP; 

 Auditorias em higiene e segurança alimentar (HSA); 

 Inspeções de higiene e segurança alimentar; 

 Inspeções às instalações, equipamentos e utensílios; 

 Verificação do cumprimento das regras de boas práticas de HSA; 

 Controlo da qualidade alimentar; 

 Controlo da qualidade das matérias primas (rececionadas e/ou armazenadas); 

 Controlo da qualidade das refeições preparadas; 

 Avaliação e seleção de fornecedores; 

 Formação periódica (em sala e on Job); 

 Verificação da implementação das ementas; 

 Cálculo do valor nutricional das ementas; 

 Verificação do cumprimento das capitações predefinidas; 

 Verificação do cumprimento do Manual de Dietas e das dietas personalizadas; 

 Verificação do cumprimento da legislação do sector; 

 Controlo do empratamento e distribuição alimentar hospitalar; 

 Verificação das análises microbiológicas efetuadas periodicamente; 

 Tratamento dos resultados das análises: 

 Verificação do layout e circuitos; 

 Identificação das não conformidades; 

 Implementação de ações corretivas; 

 Revisão periódica dos registos de HACCP e planos de higienização; 

 Elaboração de sinalética; 

 Elaboração de documentos (manual de qualidade, manual de boas práticas, entre 

outros); 

 Análise de perigos e riscos. 
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Não podem ser exercidas pelo nutricionista do adjudicatário as funções que não estejam 

abrangidas pela legislação em vigor referente a esta profissão.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICE XIV 

ELEMENTOS A ALOCAR POR CATEGORIAS 
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Proposta 
Quadro mínimo de pessoal a afetar à prestação de 
serviços 

1 – Gabinete da Gerência    

Durante o turno da manhã e da tarde deverão estar 
presentes 2 destes elementos:  1 - Gerente  

1 - Gerente  

1 – Subgerente  1 – Subgerente  

1 –Nutricionista( quando presente é obrigatória a sua 
comparência no empratamento do almoço e do 
jantar), ver funções(apêndice XIII) 

1 – Nutricionista 

1 -  Cozinheiro supervisor  1 -  Cozinheiro supervisor  

2 - Cafetaria/refeitório do Edifício do Patrocínio  3  -  Empregados de Refeitório  

3 - Refeitório do Edifício do Espírito Santo 4 -   Empregados de Refeitório  

4 - Despensa 3  - Despenseiros  

5 - Preparação  8 -  Empregados de Refeitório 

6 - Confeção  6  -  Cozinheiros  

7 - Empratamento  4  -  Empregados de Refeitório 

8 - Lavagem da loiça    

- Loiça fina  3  -  Empregados de Refeitório  

- Loiça grossa 2  -  Empregados de Refeitório 

9- Motoristas 4  - Elementos  

10 – Turno da noite 3  -  Empregados de Refeitório  

Total  44 
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APÊNDICE XV  

EMENTAS  
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Dia 1 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Puré de nabiça e cenoura ralada/ 
Puré de feijão-verde 

Escalopes de porco grelhados com arroz 
alegre, e salada 

Corvina assada no forno com batata 
assada aromatizada com orégãos, e com 
legumes confecionados 

Frango estufado em molho de tomate 
com esparguete, e salada 

Ligeira 
Puré de nabiça e cenoura ralada/ 
Puré de feijão-verde 

Escalopes de porco grelhados com arroz 
de cenoura, e salada 

Corvina assada no forno com batata 
assada aromatizada com orégãos, e com 
legumes confecionados 

Frango estufado com esparguete, e 
salada 

Mole 
Puré de nabiça e cenoura/ 
Puré de feijão-verde 

Bife de porco estufado (picado) com arroz 
alegre, esparregado de espinafres 

Corvina assada no forno (desfiada) com 
batata assada (corte tipo jardineira), e 
com legumes confecionados 

Frango estufado em molho de tomate 
(picado) com esparguete, e com legumes 
confecionados 

Pobre em resíduos 
Creme de cenoura/ 
Canja de massa pevide 

Bife de porco grelhado com arroz de 
cenoura  

Corvina assada no forno (simples) com 
batata e abóbora assada 

Frango estufado (simples) com 
esparguete e cenoura baby cozida 

Hipoglucídica 
Puré de nabiça e cenoura ralada/ 
Puré de feijão-verde 

Escalopes de porco grelhados com arroz 
alegre, esparregado de espinafres e 
salada 

Corvina assada no forno com batata 
assada aromatizada com orégãos, com 
legumes confecionados e salada 

Frango estufado em molho de tomate 
com esparguete, com legumes 
confecionados e salada 

Hipolipídica 
Puré de nabiça e cenoura ralada/ 
Puré de feijão-verde 

Bife de porco grelhado com arroz de 
cenoura, e com legumes confecionados 

Corvina assada no forno (simples) com 
batata assada (simples), e com legumes 
confecionados 

Frango estufado (simples) com 
esparguete, e com legumes 
confecionados 

Renal 
Puré de nabiça e cenoura ralada/ 
Puré de feijão-verde  

Escalopes de porco grelhados com arroz 
de cenoura 

Corvina assada no forno com batata 
assada com orégãos, e com legumes 
confecionados  

Frango estufado (simples) com 
esparguete, e legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Puré de nabiça e cenoura ralada/ 
Puré de feijão-verde 

Bife de porco estufado com arroz alegre, 
e esparregado de espinafres 

Corvina assada no forno com batata 
assada aromatizada com orégãos, e 
legumes confecionados 

Frango estufado em molho de tomate 
com esparguete, e legumes 
confecionados 

Isenta em Glúten 
Puré de nabiça e cenoura ralada/ 
Puré de feijão-verde 

Escalopes de porco grelhados com arroz 
alegre, e salada 

Corvina assada no forno com batata 
assada aromatizada com orégãos, e 
legumes confecionados 

Frango estufado com esparguete sem 
glúten, e salada 

Ovo-lacto-vegetariana 
Puré de nabiça e cenoura ralada/ 
Puré de feijão-verde 

Opção 1 Opção 2 

Alho-francês à Brás Almôndegas de feijão com esparguete 

Vegetariana 
Puré de nabiça e cenoura ralada/ 
Puré de feijão-verde 

Seitan no forno com arroz alegre Almôndegas de feijão com esparguete 

 BATIDO 
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Carne Peixe 

Pastosa Batido de nabiça (porco) Batido de feijão-verde (corvina) 

Líquida Batido de nabiça (porco) Batido de feijão-verde (corvina) 

 

Dia 2 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Feijão com espinafres/ 
Creme de abóbora com hortelã 

Alcatra assada no forno com cenoura, 
arroz de legumes, e salada 

Bacalhau/ Pescada de cebolada (sem sal) 
com batata assada aromatizada com 
salsa, e legumes confecionados 

Bife de peru grelhado com limão, massa 
espiral tricolor aromatizada com 
coentros, e salada 

Ligeira 
Puré de espinafres/ 
Creme de abóbora com hortelã 

Alcatra assada no forno com cenoura, 
arroz de cenoura, e salada 

Bacalhau/ Pescada de cebolada (sem sal) 
com batata assada aromatizada com 
salsa, e legumes confecionados 

Bife de peru grelhado com massa espiral 
tricolor aromatizada com coentros, e 
salada  

Mole 
Puré de espinafres/ 
Creme de abóbora com hortelã 

Alcatra assada no forno com cenoura 
(picada), arroz de legumes, e legumes 
confecionados 

Pescada desfiada de cebolada (sem sal) 
com batata assada (corte tipo jardineira), 
e esparregado de nabiça 

Bife de peru estufado (picado), massa 
espiral tricolor aromatizada com 
coentros, e legumes confecionados 

Pobre em resíduos 
Canja de arroz com cenoura ralada/ 
Creme de abóbora 

Alcatra assada no forno com cenoura 
(simples), arroz branco e cenoura baby 
estufada 

Pescada no forno ao natural com batata 
assada e creme de cenoura 

Bife de peru grelhado com massa espiral 
tricolor e abóbora no forno (simples) 

Hipoglucídica 
Puré de espinafres/ 
Creme de abóbora com hortelã 

Alcatra assada no forno com cenoura, 
arroz de legumes, legumes confecionados 
e salada 

Bacalhau/ Pescada de cebolada (sem sal) 
com batata assada aromatizada com salsa 
e esparregado de nabiça e salada 

Bife de peru grelhado com massa espiral 
tricolor aromatizada com coentros, 
legumes confecionados e salada 

Hipolipídica 
Puré de espinafres/ 
Creme de abóbora com hortelã 

Alcatra assada no forno com cenoura 
(simples) com arroz de legumes, e 
legumes confecionados 

Bacalhau/ Pescada no forno ao natural 
(sem sal) com batata assada e legumes 
confecionados 

Bife de peru grelhado, massa espiral 
tricolor aromatizada com coentros e 
legumes confecionados 

Renal 
Canja de arroz com cenoura ralada/ 
Creme de abóbora com hortelã 

Alcatra assada no forno com cenoura, 
arroz de cenoura, e legumes 
confecionados 

Pescada de cebolada com batata assada 
aromatizada com salsa, e legumes 
confecionados 

Bife de peru grelhado com limão, massa 
espiral tricolor aromatizada com coentros 
e legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Feijão com espinafres/ 
Creme de abóbora com hortelã 

Alcatra assada no forno com cenoura, 
arroz de legumes, e legumes 
confecionados 

Bacalhau/ Pescada de cebolada (sem sal) 
com batata assada aromatizada com salsa 
e esparregado de nabiça 

Bife de peru estufado, massa espiral 
tricolor aromatizada com coentros, e 
legumes confecionados 

Isenta em Glúten 
Feijão com espinafres/ 
Creme de abóbora com hortelã 

Alcatra assada no forno com cenoura e 
arroz de legumes, e legumes 

Bacalhau/ Pescada de cebolada (sem sal) 
com batata assada aromatizada com 

Bife de peru grelhado com limão, massa 
espiral sem glúten aromatizada com 
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confecionados salsa, e legumes confecionados coentros, e legumes confecionados 

Ovo-lacto-vegetariana 

Feijão com espinafres/ 
Creme de abóbora com hortelã 

Opção 1 Opção 2 

Massa espiral tricolor com queijo fresco, cogumelos, espinafres e 
tomate 

Jardineira de tofu 

Vegetariana 
Feijão com espinafres/ 
Creme de abóbora com hortelã 

Massa espiral com soja, milho, cogumelos, espinafres e tomate Jardineira de tofu 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de espinafres (vitela) Batido de abóbora (pescada) 

Líquida Batido de espinafres (vitela) Batido de abóbora (percada) 

  

Dia 3 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Juliana/ 
Puré de alho-francês 

Peru corado no forno com alho e limão, 
batata assada, e legumes confecionados 

Solha grelhada com molho de azeite e 
coentros, batata cozida, e legumes 
confecionados 

Arroz de pato com laranja, e salada 

Ligeira 
Creme de cenoura com bagos de arroz/ 
Puré de alho-francês 

Peru corado no forno com batata assada, 
e salada 

Solha grelhada, batata cozida, e salada Arroz de pato (sem pele e sem enchidos), 
e salada 

Mole 
Juliana/ 
Puré de alho-francês 

Peru corado no forno com alho e limão 
(picado), batata assada (corte tipo 
jardineira), e legumes confecionados 

Solha grelhada com molho de azeite e 
coentros (desfiada), batata cozida (corte 
tipo jardineira), e legumes confecionados 

Arroz de pato, e legumes confecionados 

Pobre em resíduos 
Creme de cenoura com bagos de arroz/ 
Canja de massa cotovelo 

Peru corado no forno (simples) com 
batata assada e abóbora assada 

Solha grelhada, batata cozida e creme de 
cenoura  

Arroz de pato (sem pele e sem enchidos) 
e cenoura baby estufada 

Hipoglucídica 
Juliana/ 
Puré de alho-francês 

Peru corado no forno com alho e limão, 
batata assada, com legumes 
confecionados e salada 

Solha grelhada com molho de azeite e 
coentros, batata cozida, com legumes 
confecionados e salada   

Pato corado no forno com laranja, arroz 
de cenoura, com legumes confecionados 
e salada   

Hipolipídica 
Creme de cenoura com bagos de arroz/ 
Puré de alho-francês 

Peru corado no forno (simples) com 
batata assada e legumes confecionados 

Solha grelhada, batata cozida e creme de 
cenoura 

Arroz de pato (sem pele e sem enchidos) 
e e cenoura baby estufada 

Renal 
Juliana/ 
Puré de alho-francês 

Peru corado no forno com alho e limão, 
batata assada e legumes confecionados 

Solha grelhada com molho de azeite e 
coentros, batata cozida e legumes 
confecionados 

Pato corado no forno com laranja, arroz 
de cenoura e legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano Juliana/ Peru corado no forno com alho e limão, Solha corada com batata cozida e Arroz de pato, e legumes confecionados 
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(Neutropénica) Puré de alho-francês batata assada e legumes confecionados legumes confecionados 

Isenta em Glúten 
Juliana/ 
Puré de alho-francês 

Peru corado no forno com alho e limão, 
batata assada e legumes confecionados 

Solha grelhada com molho de azeite e 
coentros, batata cozida e legumes 
confecionados 

Arroz de pato com laranja, e salada 

Ovo-lacto-vegetariana 
Juliana/ 
Puré de alho-francês 

Opção 1 Opção 2 

Pataniscas de feijão com arroz de coentros Beringela recheada com soja e legumes, macedónia 

Vegetariana 
Juliana/ 
Puré de alho-francês 

Seitan à siciliana com arroz Beringela recheada com soja e legumes, macedónia 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de lombardo (peru) Batido de alho-francês (solha) 

Líquida Batido de lombardo (peru) Batido de alho-francês (solha) 

  

Dia 4 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Puré de macedónia/ 
Creme de curgete com coentros 

Frango corado no forno com orégãos e 
migas de coentros e salada 

Salmão grelhado com sumo de limão, 
batata e cenoura baby cozida, e legumes 
confecionados 

Filetes de pescada no forno com alho e 
coentros, arroz de cenoura e salada 

Ligeira 
Creme de abóbora com hortelã/ 
Creme de curgete com coentros 

Frango corado no forno com orégãos, 
puré de batata e salada 

Salmão grelhado, batata e cenoura baby 
cozida, e salada 

Filetes de pescada no forno com alho e 
coentros, arroz de cenoura e salada 

Mole 
Creme de abóbora com hortelã/ 
Creme de curgete com coentros 

Frango corado no forno com orégãos 
(picado), migas de coentros e legumes 
confecionados 

Salmão grelhado com sumo de limão 
(desfiado) , batata cozida e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 

Filetes de pescada no forno com alho e 
coentros (desfiados), arroz de cenoura e 
esparregado de nabiça 

Pobre em resíduos 
Creme de abóbora/ 
Canja de arroz 

Frango corado no forno (simples) com 
migas de coentros, e abóbora no forno 
(simples) 

Perca assada no forno com batata e 
cenoura baby cozida 

Filetes de pescada no forno (simples) com 
arroz de cenoura e abóbora no forno 
(simples) 

Hipoglucídica 
Creme de abóbora com hortelã/ 
Creme de curgete com coentros 

Frango corado no forno com orégãos, 
migas de coentros, legumes 
confecionados e salada 

Salmão grelhado com sumo de limão, 
batata e cenoura baby cozida, legumes 
confecionados e salada 

Filetes de pescada no forno com alho e 
coentros, arroz de cenoura, esparregado 
de nabiça e salada 

Hipolipídica 
Creme de abóbora com hortelã/ 
Creme de curgete com coentros 

Frango corado no forno (simples) com 
puré de batata, e legumes confecionados 

Perca grelhada com batata cozida, 
cenoura baby cozida e legumes 
confecionados 

Filetes de pescada no forno (simples) com 
arroz de cenoura e legumes 
confecionados 
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Renal 
Creme de abóbora com hortelã/ 
Creme de curgete com coentros 

Frango corado no forno com orégãos, 
arroz de cenoura e legumes 
confecionados 

Salmão grelhado com sumo de limão, 
batata e cenoura baby cozida, e legumes 
confecionados 

Filetes de pescada no forno com alho e 
coentros, arroz de cenoura e legumes 
confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Puré de macedónia/ 
Creme de curgete com coentros 

Frango corado no forno com orégãos, 
migas de coentros e legumes 
confecionados 

Perca assada no forno com batata e 
cenoura baby cozida, e legumes 
confecionados 

Filetes de pescada no forno com alho e 
coentros, arroz de cenoura e esparregado 
de nabiça 

Isenta em Glúten 
Puré de macedónia/ 
Creme de curgete com coentros 

Frango corado no forno com orégão, 
arroz de cenoura e salada 

Salmão grelhado com sumo de limão, 
batata e cenoura baby cozida, e legumes 
confecionados 

Filetes de pescada no forno com alho e 
coentros, arroz de cenoura e legumes 
confecionados 

Ovo-lacto-vegetariana 
Puré de macedónia/ 
Creme de curgete com coentros 

Opção 1 Opção 2 

Tempeh estufado com legumes e couscous Bolonhesa de soja com esparguete 

Vegetariana 
Puré de macedónia/ 
Creme de curgete com coentros 

Tempeh estufado com legumes e couscous Bolonhesa de soja com esparguete 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de abóbora (frango) Batido de curgete (perca) 

Líquida Batido de abóbora (frango) Batido de curgete (perca) 

  

Dia 5 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Puré de agrião/ 
Puré de couve-flor com rodelas de 
cenoura 

Lombo de porco no forno com ananás, 
puré de batata e salada 

Lombinhos de pescada no forno com 
arroz primavera e legumes confecionados 

Borrego  assado no forno com batata 
assada e salada  

Ligeira 
Puré de agrião/ 
Puré de couve-flor com rodelas de 
cenoura 

Lombo de porco no forno com puré de 
batata e salada 

Lombinhos de pescada no forno com 
arroz primavera legumes confecionados 

Borrego assado no forno com batata 
assada e salada 

Mole 

Puré de agrião/ 
Puré de couve-flor com rodelas de 
cenoura 

Lombo de porco no forno com ananás 
(picado), puré de batata e esparregado 
de grelos 

Lombinhos de pescada no forno 
(desfiados) com arroz primavera e 
legumes confecionados (corte tipo 
jardineira) 

Borrego assado no forno (picado) com 
batata assada (corte tipo jardineira)  e 
legumes confecionados (corte tipo 
jardineira) 

Pobre em resíduos 
Canja de letrinhas/ 
Creme de cenoura com bagos de arroz 

Lombo de porco no forno com cenoura 
(simples) com puré de batata 

Lombinhos de pescada no forno (simples) 
com arroz de cenoura 

Borrego assado no forno com batata 
assada e cenoura baby assada 

mailto:geral@hevora.min-saude.pt
http://www.hevora.min-saude.pt/


 

 

Telefone: 266 740 100 | Fax: 266 701 821 

geral@hevora.min-saude.pt | www.hevora.min-saude.pt 

Largo Senhor da Pobreza, s/n - 7000-811 Évora 

Entidade Pública Empresarial | Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora 

sob o n.0 508 085 888 NIPC/NIF: 508 085 888 | Capital Estatutário: 40.280.000,00 euros 

 

Página 171 de 201 

 

Hipoglucídica 
Puré de agrião/ 
Puré de couve-flor com rodelas de 
cenoura 

Lombo de porco no forno com ananás, 
puré de batata e legumes confecionados 
e salada 

Lombinhos de pescada no forno com 
arroz primavera e legumes confecionados 
e salada 

Borrego assado no forno com batata 
assada, legumes confecionados e salada 

Hipolipídica 
Canja de letrinhas/ 
Creme de cenoura com bagos de arroz 

Lombo de porco no forno (simples) com 
batata assada e legumes confecionados 

Lombinhos de pescada no forno (simples) 
com arroz de cenoura e legumes 
confecionados 

Borrego assado  com batata assada e 
legumes confecionados 

Renal 
Puré de agrião/ 
Puré de couve-flor com rodelas de 
cenoura 

Lombo de porco no forno (simples), 
batata assada e legumes confecionados 

Lombinhos de pescada no forno com 
arroz de cenoura e legumes 
confecionados 

Borrego assado com esparguete e 
legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Puré de agrião/ 
Puré de couve-flor com rodelas de 
cenoura 

Lombo de porco no forno com ananás e 
puré de batata e legumes confecionados 

Lombinhos de pescada no forno com 
arroz primavera e legumes confecionados 

Borrego assado no forno com batata 
assada e legumes confecionados 

Isenta em Glúten 
Puré de agrião/ 
Puré de couve-flor com rodelas de 
cenoura 

Lombo de porco no forno com ananás, 
puré de batata e salada 

Lombinhos de pescada no forno com 
arroz primavera legumes confecionados 

Borrego assado no forno com batata 
assada e salada 

Ovo-lacto-vegetariana 
Puré de agrião/ 
Puré de couve-flor com rodelas de 
cenoura 

Opção 1 Opção 2 

Feijoada de legumes com arroz branco Tomate recheado com tofu, puré de batata 

Vegetariana 
Puré de agrião/ 
Puré de couve-flor com rodelas de 
cenoura 

Feijoada de legumes com arroz branco Tomate recheado com tofu, puré de batata 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de agrião (porco) Batido de couve-flor (pescada) 

Líquida Batido de agrião (porco) Batido de couve-flor (pescada) 

 Dia 6 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Creme de espinafres com coentros/ 
Canja de massinha pevide com hortelã 

Vitela estufada em molho de tomate, 
arroz de cenoura e ervilhas estufadas  

Peixe-espada grelhado com batata cozida 
e legumes confecionados 

Solha assada no forno com coentros e 
delícias do mar, puré de batata e salada 

Ligeira 
Creme de espinafres com coentros/ 
Canja de massinha pevide com hortelã 

Vitela estufada (simples) com arroz de 
cenoura e legumes confecionados 

Peixe-espada grelhado com batata 
cozida, e legumes confecionados 

Solha assada no forno com coentros, e 
puré de batata e salada 

Mole 
Creme de espinafres com coentros/ 
Puré de nabiça 

Vitela estufada em molho de tomate 
(picada), arroz de cenoura, e legumes 

Peixe-espada grelhado (desfiado) com 
batata cozida (corte tipo jardineira), e 

Solha assada no forno com coentros e 
delícias do mar (desfiada), puré de batata 
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confecionados (corte tipo jardineira) legumes confecionados (corte tipo 
jardineira) 

e legumes confecionados (corte tipo 
jardineira) 

Pobre em resíduos 
Creme de abóbora/ 
Canja de massinha pevide 

Vitela estufada (simples) com arroz de 
cenoura 

Peixe-espada grelhado com batata e 
cenoura cozida 

Solha assada no forno (simples) com puré 
de batata e abóbora assada 

Hipoglucídica 

Creme de espinafres com centros/ 
Puré de nabiça 

Vitela estufada em molho de tomate, 
arroz de cenoura, e legumes 
confecionados e salada 

Peixe-espada grelhado com batata 
cozida, e legumes confecionados e salada 

Solha assada no forno com coentros e 
delícias do mar, puré de legumes (batata, 
cenoura e curgete), e legumes 
confecionados e salada 

Hipolipídica 
Creme de espinafres com centros/ 
Canja de massinha pevide com hortelã 

Vitela estufada (simples) com arroz de 
cenoura e legumes confecionados 

Peixe-espada grelhado com batata e 
cenoura cozida 

Solha assada no forno (simples) com puré 
de batata (simples) e legumes 
confecionados 

Renal 
Creme de espinafres com centros/ 
Canja de massinha pevide com hortelã 

Vitela estufada, com arroz de cenoura e 
legumes confecionados 

Peixe-espada grelhado com batata e 
cenoura cozida 

Solha assada no forno com coentros, 
batata cozida e legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Creme de espinafres com centros/ 
Canja de massinha pevide  

Vitela estufada em molho de tomate, 
arroz de cenoura, e legumes 
confecionados 

Red-fish assado no forno com batata 
assada e legumes confecionados 

Solha assada no forno (simples) com puré 
de batata e legumes confecionados 

Isenta em Glúten 
Creme de espinafres com centros/ 
Puré de nabiça 

Vitela estufada em molho de tomate, 
arroz de cenoura, e legumes 
confecionados 

Peixe-espada grelhado com batata cozida 
e legumes confecionados 

Solha assada no forno com coentros e 
delícias do mar, puré de batata e salada 

Ovo-lacto-vegetariana 
Creme de espinafres com centros/ 
Puré de nabiça 

Opção 1 Opção 2 

Legumes estufados com lentilhas com arroz e passas Ervilhas com ovo escalfado 

Vegetariana 
Creme de espinafres com centros/ 
Puré de nabiça 

Legumes estufados com lentilhas com arroz e passas Lasanha de soja 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de espinafres (vitela) Batido de nabiça (peixe-espada) 

Líquida Batido de espinafres (vitela) Batido de nabiça (peixe-espada) 

  

 

Dia 7 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral Feijão manteiga com couve-branca/ Peito de frango no forno com alecrim, Perca assada no forno com tomate e Filetes de pescada dourados com arroz de 
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Creme de abóbora com grelos tagliatelle salteada com azeite e alho, e 
salada 

pimento, arroz de coentros e legumes 
confecionados 

tomate e salada 

Ligeira 
Puré de couve-branca/ 
Creme de abóbora com grelos 

Peito de frango no forno com alecrim, 
tagliatelle salteada com azeite e alho, e 
salada 

Perca assada no forno com arroz de 
coentros e legumes confecionados 

Pescada cozida com todos 

Mole 

Puré de couve-branca/ 
Creme de abóbora com grelos 

Tagliatelle à bolonhesa Perca assada no forno com tomate e 
pimento (desfiada) com arroz de coentros 
e legumes confecionados (corte tipo 
jardineira) 

Pescada cozida desfiada com todos (bata 
e legumes com corte tipo jardineira), ovo, 
batata (corte tipo jardineira) 

Pobre em resíduos 
Creme de cenoura com cuscus/ 
Canja de arroz 

Peito de frango no forno (simples) com 
massa tagliatelle e creme de cenoura 

Perca assada no forno com cenoura com 
arroz branco 

Pescada cozida, batata e cenoura baby 
cozida 

Hipoglucídica 
Puré de couve-branca/ 
Creme de abóbora com grelos 

Peito de frango no forno com alecrim, 
tagliatelle salteada com azeite e alho, e 
legumes confecionados e salada 

Perca assada no forno com tomate e 
pimento, arroz de coentros, legumes 
confecionados e salada   

Pescada cozida com todos 

Hipolipídica 
Puré de couve-branca/ 
Creme de abóbora com grelos 

Peito de frango no forno (simples) com 
massa tagliatelle e legumes 
confecionados 

Perca assada no forno (simples), arroz de 
coentros e legumes confecionados 

Pescada com batata e cenoura assada, e 
legumes confecionados 

Renal 
Puré de couve-branca/ 
Creme de abóbora com grelos 

Peito de frango no forno com alecrim, 
com massa tagliatelle e legumes 
confecionados 

Perca assada no forno com tomate e 
pimento, arroz de coentros e legumes 
confecionados 

Pescada cozida, com batata cozida e 
legumes cozidos 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Feijão manteiga com couve-branca/ 
Creme de abóbora com grelos 

Peito de frango no forno com alecrim, 
tagliatelle salteada com azeite e alho, e 
legumes confecionados 

Perca assada no forno com tomate e 
pimento, arroz de coentros e legumes 
confecionados 

Filetes de pescada dourados com arroz de 
tomate e legumes confecionados 

Isenta em Glúten 
Feijão manteiga com couve-branca/ 
Creme de abóbora com grelos 

Peito de frango no forno com alecrim, 
tagliatelle salteada com azeite e alho, e 
salada 

Perca assada no forno com tomate e 
pimento, arroz de coentros e legumes 
confecionados  

Pescada cozida com todos 

Ovo-lacto-vegetariana 
Feijão manteiga com couve-branca/ 
Creme de abóbora com grelos 

Opção 1 Opção 2 

Pataniscas de legumes com arroz de tomate Curgete recheada com soja e legumes, batata assada 

Vegetariana 
Feijão manteiga com couve-branca/ 
Creme de abóbora com grelos 

Bolonhesa de seitan com linguine Curgete recheada com soja e legumes, batata assada 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de couve-branca (frango) Batido de grelos (perca) 

Líquida Batido de couve-branca (frango) Batido de grelos (perca) 
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Dia 8 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Creme de ervilhas com hortelã/ 
Puré de espinafres e rodelas de 
cenoura 

Pá de porco no forno com ananás, arroz 
com milho, ervilhas e cenoura, e salada 

Cação no forno com coentros, batata 
assada  e legumes confecionados 

Strogonoff de peru com cogumelos e 
tagliatelle aromatizado com alho, e salada 

Ligeira 
Creme de cenoura com hortelã/ 
Canja de massinhas 

Pá de porco no forno com ananás, arroz 
de cenoura e salada 

Cação no forno com coentros, batata 
assada e legumes confecionados 

Strogonoff de peru com cogumelos e  
tagliatelle aromatizado com alho, e salada 

Mole 

Creme de cenoura com hortelã/ 
Puré de espinafres e rodelas de 
cenoura 

Empadão de batata (com pá de porco 
assada picada), e legumes confecionados 
(corte tipo jardineira) 

Cação no forno com coentros (desfiado), 
batata assada e legumes confecionados 
(corte tipo jardineira) 

Strogonoff de peru com cogumelos 
(picado) tagliatelle aromatizada com alho, 
e legumes confecionados (corte tipo 
jardineira) 

Pobre em resíduos 
Creme de cenoura/ 
Canja de massinhas 

Febra de porco grelhada com arroz de 
cenoura 

Cação no forno com batata assada e 
cenoura cozida 

Bife de peru estufado com tagliatelle 
aromatizada com alho, e abóbora assada 

Hipoglucídica 
Creme de cenoura com hortelã/ 
Puré de espinafres e rodelas de 
cenoura 

Pá de porco no forno com ananás, arroz 
com milho, ervilhas e cenoura, legumes 
confecionados e salada 

Cação no forno com coentros, batata 
assada, legumes confecionados e salada 

Bife de peru estufado com tagliatelle 
aromatizada com alho, legumes 
confecionados e salada 

Hipolipídica 
Creme de cenoura com hortelã/ 
Canja de massinhas 

Febra de porco grelhada com arroz de 
coentros, e legumes confecionados 

Cação no forno (simples) com batata 
assada e legumes confecionados 

Bife de peru estufado (simples) com 
tagliatelle aromatizada com alho, e 
legumes confecionados 

Renal 
Creme de cenoura com hortelã/ 
Canja de massinhas 

Pá de porco no forno com arroz de 
cenoura, e legumes confecionados 

Cação no forno com coentros, batata 
assada e legumes confecionados 

Bife de peru estufado com tagliatelle 
aromatizada com alho, e legumes 
confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Creme de ervilha com hortelã/ 
Puré de espinafres e rodelas de 
cenoura 

Pá de porco no forno com ananás, arroz 
com milho, ervilhas e cenoura, e legumes 
confecionados 

Cação no forno com coentros, batata 
assada e legumes confecionados 

Bife de peru estufado com tagliatelle 
aromatizada com alho, e legumes 
confecionados 

Isenta em Glúten 
Creme de ervilhas com hortelã/ 
Puré de espinafres e rodelas de 
cenoura 

Pá de porco no forno com ananás, arroz 
com milho, ervilhas e cenoura, e salada 

Cação no forno com coentros, batata 
assada e legumes confecionados 

Bife de peru estufado com tagliatelle 
aromatizada com alho, e legumes 
confecionados 

Ovo-lacto-vegetariana 
Creme de ervilhas com hortelã/ 
Puré de espinafres e rodelas de 
cenoura 

Opção 1 Opção 2 

Bife de soja estufado com tagliatelle aromatizada com alho Quiche de legumes 

Vegetariana 
Creme de ervilhas com hortelã/ 
Puré de espinafres e rodelas de 

Bife de soja estufado com tagliatelle aromatizada com alho Tomate recheado com legumes e seitan, arroz de açafrão 
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cenoura 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido cenoura (porco) Batido de espinafres (cação) 

Líquida Batido cenoura (porco) Batido de espinafres (cação) 

  

Dia 9 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Caldo verde/ 
Creme aveludado de abóbora com 
agrião 

Perninhas de frango no forno com 
macarronete e esparregado de espinafres 

Red-fish no forno com batata assada 
aromatizada com salsa e salada 

Coelho à caçador com batata cozida e 
legumes confecionados 

Ligeira 
Canja de cotovelinhos/ 
Creme aveludado de abóbora com 
agrião 

Perninhas de frango no forno com 
macarronete e salada 

Red-fish no forno com batata assada 
aromatizada com salsa e salada 

Coelho à caçador com batata cozida e 
legumes confecionados 

Mole 
Caldo verde (passado)/ 
Creme aveludado de abóbora com 
agrião 

Perninhas de frango no forno (picado) 
com macarronete, e esparregado de 
espinafres 

Red-fish no forno (desfiado) com batata 
assada aromatizada com salsa e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 

Coelho à caçador (picado) com batata 
cozida e legumes confecionados (corte 
tipo jardineira)  

Pobre em resíduos 
Canja de cotovelinhos/ 
Creme aveludado de abóbora 

Perninhas de frango no forno (simples) 
com macarronete e cenoura laminada 

Red-fish no forno (simples) com batata 
assada, e abóbora assada 

Coelho estufado com cenoura (simples) e 
batata cozida 

Hipoglucídica 
Caldo verde/ 
Creme aveludado de abóbora com 
agrião 

Perninhas de frango no forno com 
macarronete, esparregado de espinafres 
e salada 

Red-fish no forno com batata assada 
aromatizada com salsa, legumes 
confecionados e salada 

Coelho à caçador com batata cozida , 
legumes confecionados e salada 

Hipolipídica 
Canja de cotovelinhos/ 
Creme aveludado de abóbora 

Perninhas de frango no forno (simples) 
com macarronete, e legumes 
confecionados 

Red-fish no forno (simples) com batata 
assada aromatizada com salsa e legumes 
confecionados 

Coelho estufado (simples) com batata 
cozida e legumes confecionados 

Renal 
Caldo verde/ 
Creme aveludado de abóbora com 
agrião 

Perninhas de frango no forno com 
macarronete, e legumes confecionados 

Red-fish no forno com batata assada 
aromatizada com salsa e legumes 
confecionados 

Coelho à caçador com batata cozida e 
legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Caldo verde/ 
Creme aveludado de abóbora com 
agrião 

Perninhas de frango no forno com 
macarronete e esparregado de espinafres 

Red-fish no forno com batata assada 
aromatizada com salsa e legumes 
confecionados 

Coelho à caçador com batata cozida e 
legumes confecionados 

Isenta em Glúten Caldo verde/ Perninhas de frango no forno com Red-fish no forno com batata assada Coelho à caçador com batata cozida e 

mailto:geral@hevora.min-saude.pt
http://www.hevora.min-saude.pt/


 

 

Telefone: 266 740 100 | Fax: 266 701 821 

geral@hevora.min-saude.pt | www.hevora.min-saude.pt 

Largo Senhor da Pobreza, s/n - 7000-811 Évora 

Entidade Pública Empresarial | Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora 

sob o n.0 508 085 888 NIPC/NIF: 508 085 888 | Capital Estatutário: 40.280.000,00 euros 

 

Página 176 de 201 

 

Creme aveludado de abóbora com 
agrião 

macarronete, e legumes confecionados aromatizada com salsa e salada legumes confecionados 

Ovo-lacto-vegetariana 
Caldo verde/ 
Creme aveludado de abóbora com 
agrião 

Opção 1 Opção 2 

Omeleta de espargos com arroz de cenoura Tofu no forno com legumes e batata doce assada 

Vegetariana 
Caldo verde/ 
Creme aveludado de abóbora com 
agrião 

Almôndegas de grão com arroz de cenoura Tofu no forno com legumes e batata doce assada 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido couve (frango) Batido de agrião (red-fish) 

Líquida Batido couve (frango) Batido de agrião (red-fish) 

  

Dia 10 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Puré de alho-francês/ 
Creme de cenoura com hortelã 

Jardineira de vitela (batata, cenoura, 
ervilhas, feijão-verde)  

Bacalhau/ Maruca cozido(a) com ovo, 
grão, batata e cenoura cozida  

Lombo de porco no forno à padeiro com 
migas de coentros e salada 

Ligeira 
Puré de alho-francês/ 
Creme de cenoura com hortelã 

Jardineira de vitela (batata, cenoura, 
feijão-verde) 

Bacalhau/ Maruca cozido(a) com ovo, 
batata cozida, e legumes confecionados 

Lombo de porco no forno à padeiro com 
migas de coentros e salada 

Mole 

Puré de alho-francês/ 
Creme de cenoura com hortelã 

Vitela estufada em molho de tomate 
(picada) com puré de batata e legumes 
confecionados 

Maruca (desfiada) e batatinhas estufadas 
(corte tipo jardineira), e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 

Lombo de porco no forno à padeiro 
(picado) com migas de coentros e 
legumes confecionados (corte tipo 
jardineira) 

Pobre em resíduos 
Canja de massa (estrelinhas)/ 
Creme de cenoura com bagos de arroz 

Vitela estufada com cenoura (simples), 
com puré de batata 

Maruca e batatinhas estufadas (corte tipo 
jardineira), e legumes confecionados 
(corte tipo jardineira) 

Lombo de porco no forno (simples) com 
arroz branco, e creme de maçã 

Hipoglucídica 
Puré de alho-francês/ 
Creme de cenoura com hortelã 

Vitela estufada em molho de tomate com 
puré de batata, legumes confecionados e 
salada 

Bacalhau/ Maruca cozido(a) com ovo, 
grão, legumes confecionados e salada 

Lombo de porco no forno à padeiro com 
migas de coentros, legumes 
confecionados e salada 

Hipolipídica 
Puré de alho-francês/ 
Creme de cenoura com hortelã 

Vitela estufada com cenoura (simples) 
com puré de batata e legumes 
confecionados 

Maruca e batatinhas estufadas, e 
legumes confecionados 

Lombo de porco no forno (simples) com 
arroz de hortelã e legumes confecionados 
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Renal 
Puré de alho-francês/ 
Creme de cenoura com hortelã 

Vitela estufada em molho de tomate com 
puré de batata, e legumes confecionados 

Maruca cozida com batata cozida e 
legumes confecionados 

Lombo de porco no forno com arroz de 
hortelã e legumes confecionados  

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Puré de alho-francês/ 
Creme de cenoura com hortelã 

Jardineira de vitela (batata, cenoura, 
ervilhas, feijão-verde) 

Bacalhau/ Maruca cozido(a) com ovo, 
grão, batata e cenoura cozida 

Lombo de porco no forno à padeiro com 
migas de coentros e legumes 
confecionados 

Isenta em Glúten 
Puré de alho-francês/ 
Creme de cenoura com hortelã 

Jardineira de vitela (batata, cenoura, 
ervilhas, feijão-verde) 

Bacalhau/ Maruca cozido(a) com ovo, 
grão, batata e cenoura cozida 

Lombo de porco no forno à padeiro com 
arroz de hortelã e salada 

Ovo-lacto-vegetariana 
Puré de alho-francês/ 
Creme de cenoura com hortelã 

Opção 1 Opção 2 

Jardineira de soja (batata, cenoura, feijão-verde) Paella de legumes com seitan 

Vegetariana 
Puré de alho-francês/ 
Creme de cenoura com hortelã 

Jardineira de soja (batata, cenoura, feijão-verde) Paella de legumes com seitan 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido alho-francês (vitela) Batido de cenoura (maruca) 

Líquida Batido alho-francês (vitela) Batido de cenoura (maruca) 

  

 

 
Dia 11 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Feijão manteiga com juliana/ 
Puré de espinafres e coentros 

Peito de frango recheado com queijo, 
massa espiral tricolor e salada 

Carapaus grelhados com molho à 
espanhola, batata cozida e legumes 
confecionados 

Pargo assado no forno com abóbora, 
arroz de legumes (ervilhas, cenoura, 
coentros) e salada 

Ligeira 
Juliana/ 
Puré de espinafres e coentros 

Bife de frango estufado com massa 
espiral tricolor e salada 

Carapaus grelhados com batata cozida e 
legumes confecionados 

Pargo assado no forno com abóbora, 
arroz de cenoura e salada 

Mole 
Creme de abóbora/ 
Puré de espinafres e coentros 

Quiche de frango com legumes e 
esparregado de nabiça 

Lombinhos de pescada no forno (picados) 
com batatinha assada e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 

Pargo assado no forno com abóbora, 
arroz de cenoura e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 

Pobre em resíduos 
Creme de abóbora com massa pevide/ 
Canja de arroz com cenoura ralada 

Bife de frango estufado com massa 
espiral e cenoura baby estufada 

Carapaus grelhados com batata e 
cenoura cozida 

Pargo assado no forno com abóbora 
(simples), arroz de cenoura 

Hipoglucídica Juliana/ Peito de frango recheado com queijo, Carapaus grelhados com molho à Pargo assado no forno com abóbora, 
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Puré de espinafres e coentros massa espiral tricolor, esparregado de 
nabiça e salada 

espanhola, batata cozida e legumes 
confecionados 

arroz de legumes (ervilhas, cenoura, 
coentros) e salada 

Hipolipídica 
Juliana/ 
Puré de espinafres e coentros 

Bife de frango estufado com massa 
espiral tricolor e legumes confecionados 

Lombinhos de pescada no forno com 
batatinha assada e legumes 
confecionados 

Pargo assado no forno com abóbora 
(simples), arroz de cenoura e legumes 
confecionados 

Renal 
Juliana/ 
Puré de espinafres e coentros 

Bife de frango estufado com massa 
espiral tricolor e legumes confecionados 

Carapaus grelhados com molho à 
espanhola, batata cozida e legumes 
confecionados 

Pargo assado no forno com abóbora, 
arroz de cenoura e legumes 
confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Feijão manteiga com juliana/ 
Puré de espinafres e coentros 

Peito de frango recheado com queijo, 
massa espiral tricolor e esparregado de 
nabiça 

Lombinhos de pescada no forno com 
batatinha assada e legumes 
confecionados 

Pargo assado no forno com abóbora, 
arroz de legumes (ervilhas, cenoura, 
coentros) e legumes confecionados 

Isenta em Glúten 
Feijão manteiga com juliana/ 
Puré de espinafres e coentros 

Bife de frango estufado com massa e 
legumes confecionados 

Carapaus grelhados com molho à 
espanhola, batata cozida e legumes 
confecionados 

Pargo assado no forno com abóbora, 
arroz de legumes (ervilhas, cenoura, 
coentros) e salada 

Ovo-lacto-vegetariana 
Feijão manteiga com juliana/ 
Puré de espinafres e coentros 

Opção 1 Opção 2 

Empada de seitan e legumes, arroz com passas Hambúrguer de soja com linguíni e macedónia 

Vegetariana 
Feijão manteiga com juliana/ 
Puré de espinafres e coentros 

Empada de seitan e legumes, arroz com passas Hambúrguer de soja com linguíni e macedónia 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de repolho (frango) Batido de espinafres (pescada) 

Líquida Batido de repolho (frango) Batido de espinafres (pescada) 

  

 

 

 

Dia 12 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Creme de abóbora com massa em 
pevide e hortelã/ 
Puré de agrião 

Peito de peru estufado com cenoura, 
arroz branco e salada 

Salmão no forno com abacaxi, batata 
assada e legumes confecionados 

Bacalhau à Gomes de Sá/ Pescada à 
Gomes de Sá com salada 
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Ligeira 
Creme de abóbora com massa em 
pevide e hortelã/ 
Canja de massa (letras) 

Peito de peru estufado com cenoura, 
arroz branco e salada 

Corvina no forno com cenoura, batata 
assada e legumes confecionados 

Bacalhau estufado/ Pescada estufada, 
batata assada e salada 

Mole 
Creme de abóbora/ 
Puré de agrião 

Peito de peru estufado com cenoura 
(picado), arroz branco e esparregado de 
espinafres 

Salmão no forno com abacaxi (desfiado), 
batata assada e legumes confecionados 
(corte tipo jardineira)   

Pescada estufada (desfiada), batata 
assada e legumes confecionados (corte 
tipo jardineira)  

Pobre em resíduos 
Creme de abóbora com massa em 
pevide e hortelã/ 
Canja de massa (letras) 

Peito de peru estufado com cenoura 
(simples) e arroz branco 

Corvina no forno com cenoura (simples) e 
batata assada 

Pescada estufada (simples), batata assada 
e abóbora assada 

Hipoglucídica 
Creme de abóbora com hortelã/ 
Puré de agrião 

Peito de peru estufado com cenoura, 
arroz branco, legumes confecionados e 
salada 

Salmão no forno (simples), batata assada, 
legumes confecionados e salada 

Bacalhau estufado/ Pescada estufada, 
batata assada, legumes confecionados e 
salada 

Hipolipídica 
Creme de abóbora com massa em 
pevide e hortelã/ 
Canja de massa (letras) 

Peito de peru estufado com cenoura 
(simples), arroz branco e legumes 
confecionados 

Corvina no forno com cenoura (simples), 
batata assada e legumes confecionados 

Bacalhau estufado/ Pescada estufada 
(simples), batata assada e legumes 
confecionados 

Renal 
Creme de abóbora com massa em 
pevide e hortelã/ 
Puré de agrião 

Peito de peru estufado com cenoura, 
arroz branco e legumes confecionados 

Salmão no forno (simples), batata assada 
e legumes confecionados 

Pescada estufada, batata assada e 
legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Creme de abóbora com massa em 
pevide e hortelã/ 
Puré de agrião 

Peito de peru estufado com cenoura, 
arroz branco e legumes confecionados 

Salmão no forno com abacaxi, batata 
assada e legumes confecionados 

Bacalhau à Gomes de Sá/ Pescada à 
Gomes de Sá (sem azeitonas) com 
legumes confecionados 

Isenta em Glúten 
Creme de abóbora com massa em 
pevide e hortelã/ 
Puré de agrião 

Peito de peru estufado com cenoura, 
arroz branco e salada 

Salmão no forno com abacaxi, batata 
assada e legumes confecionados 

Bacalhau à Gomes de Sá/ Pescada à 
Gomes de Sá com salada 

Ovo-lacto-vegetariana 
Creme de abóbora com massa em 
pevide e hortelã/ 
Puré de agrião 

Opção 1 Opção 2 

Tarte de legumes e queijo parmesão, arroz branco Tagliatelle com estufado de legumes e tofu 

Vegetariana 
Creme de abóbora com massa em 
pevide e hortelã/ 
Puré de agrião 

Caril de legumes e lentilhas, arroz branco Tagliatelle com estufado de legumes e tofu 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de abóbora (peru) Batido de agrião (pescada) 

Líquida Batido de abóbora (peru) Batido de agrião (pescada) 
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Dia 13 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Puré de curgete e coentros/ 
Puré de repolho 

Rojões de porco estufados com macarrão 
e salada 

Perca grelhada com batata cozida e 
legumes cozidos 

Salada de feijão-frade com atum, ovo, 
cebola e salsa picada 

Ligeira 
Puré de curgete e coentros/ 
Creme de cenoura 

Lombo de porco assado com arroz de 
cenoura e salada 

Perca grelhada com batata cozida e 
legumes cozidos 

Cação no forno com batata assada e 
legumes confecionados 

Mole 
Puré de curgete e coentros/ 
Puré de repolho 

Rojões de porco estufados (picados) com 
macarrão e legumes confecionados (corte 
tipo jardineira) 

Perca grelhada (desfiada) com batata 
cozida e legumes cozidos (corte tipo 
jardineira) 

Cação no forno (desfiado) com batata 
assada e legumes confecionados (corte 
tipo jardineira) 

Pobre em resíduos 
Canja de arroz com cenoura ralada/ 
Creme de cenoura 

Lombo de porco assado com arroz de 
cenoura e puré de maçã 

Perca grelhada com batata e cenoura 
cozida 

Cação no forno (simples) com batata 
assada e cenoura baby estufada 

Hipoglucídica 
Puré de curgete e coentros/ 
Puré de repolho 

Lombo de porco assado com arroz de 
cenoura, legumes confecionados e salada 

Perca grelhada com batata cozida, 
legumes cozidos e salada 

Cação no forno com batata assada, 
legumes confecionados e salada 

Hipolipídica 
Puré de curgete e coentros/ 
Creme de cenoura 

Lombo de porco assado com arroz de 
cenoura e puré de maçã 

Perca grelhada com batata cozida e 
legumes cozidos 

Cação no forno (simples) com batata 
assada e cenoura baby estufada 

Renal 
Puré de curgete e coentros/ 
Puré de repolho 

Lombo de porco assado com arroz de 
cenoura e legumes confecionados 

Perca grelhada com batata cozida e 
legumes cozidos 

Cação no forno com batata assada e 
legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Puré de curgete e coentros/ 
Puré de repolho 

Rojões de porco estufados com macarrão 
e legumes confecionados 

Perca grelhada com batata cozida e 
legumes cozidos 

Cação no forno com batata assada e 
legumes confecionados 

Isenta em Glúten 
Puré de curgete e coentros/ 
Puré de repolho 

Rojões de porco estufados com massa e 
salada 

Perca grelhada com batata cozida e 
legumes cozidos 

Salada de feijão-frade com atum, ovo, 
cebola e salsa picada 

Ovo-lacto-vegetariana 
Puré de curgete e coentros/ 
Puré de repolho 

Opção 1 Opção 2 

Lentilhas com salsicha de soja e ovo escalfado Hambúrguer de feijão com massa espiral 

Vegetariana 
Puré de curgete e coentros/ 
Puré de repolho 

Lentilhas com salsicha de soja Hambúrguer de feijão com massa espiral 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de curgete (porco) Batido de repolho (perca) 

Líquida Batido de curgete (porco) Batido de repolho (perca) 

  

Dia 14 
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DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Caldo de cozido com massa cotovelo/ 
Puré de feijão-verde com segurelha 

Cozido à Portuguesa (frango, vitela, 
enchidos) com arroz branco 

Solha no forno com coentros, puré de 
batata e salada 

Costeletas de lombo de porco de 
cebolada, esparguete aromatizado com 
cebolinho e  esparregado de espinafres 

Ligeira 
Canja de massa (cuscus)/ 
Puré de feijão-verde com segurelha 

Cozido à Portuguesa (frango, vitela), arroz 
branco 

Solha no forno com coentros, puré de 
batata e salada 

Costeletas de lombo de porco de 
cebolada, esparguete aromatizado com 
cebolinho e salada 

Mole 

Creme de abóbora/ 
Puré de feijão-verde com segurelha 

Frango estufado com alho francês 
(picado), arroz branco e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 

Solha no forno com coentros (desfiada), 
puré de batata e legumes confecionados 
(corte tipo jardineira) 

Costeletas de lombo de porco de porco 
de cebolada (picada), esparguete 
aromatizado com cebolinho e 
esparregado de espinafres 

Pobre em resíduos 
Canja de massa (cuscus)/ 
Creme de abóbora com rodelas de 
cenoura 

Frango estufado (simples) com arroz 
branco e rodelas de cenoura 

Solha no forno (simples) com puré de 
batata e cenoura estufada 

Costeletas de lombo de porco estufadas 
(simples), esparguete e cenoura baby 

Hipoglucídica 

Creme de abóbora com hortelã/ 
Puré de feijão-verde com segurelha 

Cozido à Portuguesa (frango, vitela) com 
arroz branco 

Solha no forno com coentros, puré de 
batata, legumes confecionados e salada 

Costeletas de lombo de porco de 
cebolada, esparguete aromatizado com 
cebolinho, esparregado de espinafres e 
salada  

Hipolipídica 
Canja de massa (cuscus)/ 
Puré de feijão-verde com segurelha 

Frango estufado com alho francês, arroz 
branco e legumes confecionados 

Solha no forno (simples) com batata 
assada e legumes confecionados 

Costeletas de lombo de porco estufadas 
(simples), esparguete e cenoura baby 

Renal 
Canja de massa (cuscus)/ 
Puré de feijão-verde com segurelha 

Frango estufado com alho francês, arroz 
branco e legumes confecionados 

Solha no forno com coentros, batata 
assada e legumes confecionados 

Costeletas de lombo de porco de 
cebolada, esparguete aromatizado com 
cebolinho e legumes confecionados  

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Canja de massa (cuscus)/ 
Puré de feijão-verde com segurelha 

Frango estufado com alho francês, arroz 
branco e legumes confecionados 

Solha no forno com coentros, batata 
assada e legumes confecionados 

Costeletas de lombo de porco de 
cebolada, esparguete e legumes 
confecionados 

Isenta em Glúten 
Creme de abóbora com rodelas de 
cenoura/ 
Puré de feijão-verde com segurelha 

Frango estufado com alho francês, arroz 
branco e legumes confecionados 

Solha no forno com coentros, puré de 
batata e salada 

Costeletas de lombo de porco de 
cebolada, massa aromatizada com 
cebolinho e legumes confecionados 

Ovo-lacto-vegetariana 
Creme de abóbora com rodelas de 
cenoura/ 
Puré de feijão-verde com segurelha 

Opção 1 Opção 2 

Tortellini recheado com espinafres e cogumelos Legumes à Brás com azeitonas 

Vegetariana 
Creme de abóbora com rodelas de 
cenoura/ 

Tortellini recheado com espinafres e cogumelos Seitan no forno com legumes, puré de batata (com bebida 
vegetal) 
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Puré de feijão-verde com segurelha 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de abóbora (frango) Batido de feijão-verde (solha) 

Líquida Batido de abóbora (frango) Batido de feijão-verde (solha) 

 Dia 15 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Puré de alho-francês/ 
Puré de curgete e espinafres 

Ganso de vitela em molho de tomate, 
puré de batata e salada 

Maruca no forno com batata assada e 
legumes confecionados 

Pato corado com laranja, arroz de 
legumes (ervilhas, cenoura, milho, 
coentros), e salada 

Ligeira 
Puré de alho-francês/ 
Puré de curgete e espinafres 

Ganso de vitela estufado com puré de 
batata e salada 

Maruca no forno com batata assada e 
legumes confecionados 

Pato corado no forno com arroz de 
cenoura e coentros, e salada 

Mole 
Puré de alho-francês/ 
Puré de curgete e espinafres 

Ganso de vitela em molho de tomate 
(picado), puré de batata e legumes 
confecionados 

Maruca no forno (desfiada) com batata 
assada (corte tipo jardineira) e 
esparregado de espinafres 

Pato corado com laranja (picado), arroz 
de cenoura e coentros, e legumes 
confecionados 

Pobre em resíduos 
Creme de cenoura/ 
Canja de arroz 

Vitela estufada com cenoura (fatiada) e 
batata assada  

Maruca no forno (simples) com batata 
assada e creme de cenoura 

Pato corado no forno (simples) com arroz 
de cenoura 

Hipoglucídica 

Puré de alho-francês/ 
Puré de curgete e espinafres 

Ganso de vitela em molho de tomate, 
puré de batata, legumes confecionados e 
salada 

Maruca no forno com batata assada, 
legumes confecionados e salada 

Pato corado com laranja, arroz de 
legumes (ervilhas, cenoura, milho, 
coentros), legumes confecionados e 
salada 

Hipolipídica 
Puré de alho-francês/ 
Puré de curgete e espinafres 

Vitela estufada com cenoura (fatiada), 
batata assada e legumes confecionados 

Maruca no forno (simples) com batata 
assada e legumes confecionados 

Pato corado no forno (simples) com arroz 
de cenoura e coentros, e legumes 
confecionados 

Renal 
Puré de alho-francês/ 
Puré de curgete e espinafres 

Ganso de vitela em molho de tomate, 
batata assada e legumes confecionados 

Maruca no forno com batata assada e 
legumes confecionados 

Pato corado no forno com arroz de 
cenoura e coentros, e legumes 
confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Puré de alho-francês/ 
Puré de curgete e espinafres 

Ganso de vitela em molho de tomate, 
batata assada e legumes confecionados 

Maruca no forno com batata assada e 
legumes confecionados 

Pato corado no forno com arroz de 
legumes (ervilhas, cenoura, milho, 
coentros) e legumes confecionads 

Isenta em Glúten 
Puré de alho-francês/ 
Puré de curgete e espinafres 

Ganso de vitela em molho de tomate, 
puré de batata e salada 

Maruca no forno com batata assada e 
legumes confecionados 

Pato corado com laranja, arroz de 
legumes (ervilhas, cenoura, milho, 
coentros), e salada 
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Ovo-lacto-vegetariana 

Puré de alho-francês/ 
Puré de curgete e espinafres 

Opção 1 Opção 2 

Curgete recheada com legumes e soja, arroz legumes (ervilhas, 
cenoura, milho, coentros) 

Almôndegas de grão com macarronete e queijo ralado 

Vegetariana 
Puré de alho-francês/ 
Puré de curgete e espinafres 

Curgete recheada com legumes e soja, arroz legumes (ervilhas, 
cenoura, milho, coentros) 

môndegas de grão com macarronete e cogumelos 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de alho-francês (vitela) Batido de curgete e espinafres (pescada) 

Líquida Batido de alho-francês (vitela) Batido de curgete e espinafres (pescada) 

  
Dia 16 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Grão com massa (cotovelo)/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Escalopes de frango no forno com 
orégãos, batata assada com abóbora, e 
salada 

Peixe-espada grelhado com coentros, 
batata e cenoura cozida, e legumes 
confecionados 

Ervilhas com ovo escalfado 

Ligeira 
Creme de cenoura/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Escalopes de frango no forno com 
orégãos, batata assada com abóbora, e 
salada 

Peixe-espada grelhado com coentros, 
batata e cenoura cozida, e legumes 
confecionados 

Febra de porco grelhada com macarrão 
aromatizado com coentros, e legumes 
confecionados 

Mole 

Creme de cenoura/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Escalopes de frango  no forno com 
orégãos (picados), batata assada com 
abóbora (corte tipo jardineira) , e 
legumes confecionados 

Peixe-espada grelhado com coentros 
(desfiado), batata e cenoura cozida, e 
legumes confecionados (corte tipo 
jardineira) 

Pastelão de carne (porco) e legumes 
confecionados 

Pobre em resíduos 
Creme de cenoura/ 
Canja de massa (argolinhas) 

Escalopes de frango no forno (simples) e 
batata assada com abóbora 

Peixe-espada grelhado com batata e 
cenoura cozida 

Febra de porco grelhada com macarrão e 
cenoura cozida laminada 

Hipoglucídica 
Creme de cenoura/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Escalopes de frango no forno com 
orégãos, batata assada com abóbora, 
legumes confecionados e salada 

Peixe-espada grelhado com coentros, 
batata e cenoura cozida, legumes 
confecionados e salada 

Febra de porco grelhada com macarrão 
aromatizado com coentros, legumes 
confecionados e salada 

Hipolipídica 
Creme de cenoura/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Escalopes de frango no forno (simples), 
batata assada com abóbora, e legumes 
confecionados 

Peixe-espada grelhado com coentros, 
batata e cenoura cozida, e legumes 
confecionados 

Febra de porco grelhada com macarrão 
aromatizado com coentros, e legumes 
confecionados 

Renal 
Creme de cenoura/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Escalopes de frango no forno com 
orégãos, batata assada com abóbora, e 
legumes confecionados 

Peixe-espada grelhado com coentros, 
batata e cenoura cozida, e legumes 
confecionados 

Febra de porco grelhada com macarrão 
aromatizado com coentros e legumes 
confecionados 
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Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Grão com massa (cotovelo)/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Escalopes de frango no forno com 
orégãos, batata assada com abóbora, e 
legumes confecionados 

Peixe-espada no forno com coentros, 
batata e cenoura cozida, e legumes 
confecionados 

Febras de porco estufadas com macarrão 
e legumes confecionados 

Isenta em Glúten 
Creme de cenoura/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Escalopes de frango no forno com 
orégãos, batata assada com abóbora, e 
salada 

Peixe-espada grelhado com coentros, 
batata e cenoura cozida, e legumes 
confecionados 

Febra de porco grelhada com macarrão 
aromatizado com coentros, e legumes 
confecionados 

Ovo-lacto-vegetariana 
Grão com massa (cotovelo)/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Opção 1 Opção 2 

Lasanha de legumes e soja Jardineira de tofu 

Vegetariana 
Grão com massa (cotovelo)/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Lasanha de legumes e soja Jardineira de tofu 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de cenoura (frango) Batido de nabiça (peixe-espada) 

Líquida Batido de cenoura (frango) Batido de nabiça (peixe-espada) 

 

Dia 17 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Puré de espinafres/ 
Puré de couve-flor 

Jardineira de borrego (batata, cenoura, 
ervilhas, feijão-verde) 

Cação no forno com alho e coentros, 
batata assada e legumes confecionados 

Strogonoff de frango com cogumelos, 
tagliatelle, e salada 

Ligeira 
Creme de abóbora com massinha 
(pevide)/ 
Puré de couve-flor 

Borrego estufado com cenoura e feijão 
verde, batata cozida e salada 

Cação no forno com alho e coentros, 
batata assada e legumes confecionados 

Bife de frango estufado com cogumelos, 
tagliatelle e salada 

Mole 
Puré de espinafres/ 
Puré de couve-flor 

Borrego estufado com cenoura e feijão 
verde (picado) com batata cozida (corte 
tipo jardineira) 

Cação  no forno com alho e coentros 
(desfiado), batata assada e legumes 
confecionados(corte tipo jardineira) 

Bife de frango estufado com cogumelos 
(picado), tagliatelle e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 

Pobre em resíduos 
Creme de abóbora com massinha 
(pevide)/ 
Canja de arroz com cenoura ralada 

Borrego estufado com cenoura (simples), 
e batata cozida  

Cação no forno com cenoura (simples) e 
batata assada  

Bife de frango estufado com abóbora 
(simples) e tagliatelle 

Hipoglucídica 
Puré de espinafres/ 
Puré de couve-flor 

Borrego estufado com cenoura e feijão 
verde, batata cozida e salada  

Cação no forno com alho e coentros, 
batata assada, legumes confecionados e 
salada 

Bife de frango estufado com cogumelos, 
tagliatelle, legumes confecionados e 
salada 

Hipolipídica Creme de abóbora com massinha Borrego estufado com cenoura (simples), Cação no forno com cenoura (simples), Bife de frango estufado com abóbora 
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(pevide)/ 
Puré de couve-flor 

batata cozida e feijão-verde estufado batata assada e legumes confecionados (simples), tagliatelle e legumes 
confecionados 

Renal 
Puré de espinafres/ 
Puré de couve-flor 

Borrego estufado com cenoura e feijão 
verde, e batata cozida 

Cação no forno com alho e coentros, 
batata assada e legumes confecionados 

Bife de frango estufado com cogumelos, 
tagliatelle e legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Puré de espinafres/ 
Puré de couve-flor 

Jardineira de borrego (batata, cenoura, 
ervilhas, feijão-verde) 

Cação no forno com alho e coentros, 
batata assada e legumes confecionados 

Bife de frango estufado com cogumelos, 
tagliatelle e legumes confecionados 

Isenta em Glúten 
Puré de espinafres/ 
Puré de couve-flor 

Jardineira de borrego (batata, cenoura, 
ervilhas, feijão-verde) 

Cação no forno com alho e coentros, 
batata assada e legumes confecionados 

Strogonoff de frango com cogumelos, 
arroz branco e salada 

Ovo-lacto-vegetariana 
Puré de espinafres/ 
Puré de couve-flor 

Opção 1 Opção 2 

Feijoada de legumes com arroz branco Tomate recheado com tofu, puré de batata 

Vegetariana 
Puré de espinafres/ 
Puré de couve-flor 

Feijoada de legumes com arroz branco Tomate recheado com tofu, puré de batata 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de espinafres (borrego) Batido de couve-flor (cação) 

Líquida Batido de espinafres (borrego) Batido de couve-flor (cação) 

 

 

 

  
Dia 18 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Macedónia com massinha/ 
Creme de alho-francês 

Perna de porco no forno com alecrim, 
migas de tomate e salada 

Carapaus grelhados com molho à 
espanhola, batata cozida e legumes 
confecionados 

Filetes de solha no forno com laranja, 
batata assada e salada 

Ligeira 
Puré de agrião com cenoura ralada/ 
Creme de alho-francês 

Perna de porco no forno com alecrim, 
arroz de cenoura e coentros, e salada 

Carapaus no forno com alho e coentros, 
batata cozida e legumes confecionados 

Filetes de solha no forno com batata 
assada e salada 

Mole 
Puré de agrião com cenoura ralada/ 
Creme de alho-francês 

Perna de porco no forno com alecrim 
(picada), migas de tomate e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 

Red-fish no forno com alho e coentros 
(desfiado), batata cozida e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 

Filetes de solha no forno com laranja 
(desfiados), batata assada e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 
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Pobre em resíduos 
Creme de cenoura/ 
Canja de massa cotovelo 

Febra de porco estufada (simples) com 
arroz de cenoura, e abóbora no forno 

Red-fish no forno (simples), batata cozida 
e legumes confecionados 

Filetes de solha no forno (simples) com 
puré de batata e cenoura 

Hipoglucídica 
Puré de agrião com cenoura ralada/ 
Creme de alho-francês 

Perna de porco no forno com alecrim, 
migas de tomate, legumes confecionados 
e salada 

Carapaus grelhados com molho à 
espanhola, batata cozida, legumes 
confecionados e salada 

Filetes de solha no forno com laranja, 
batata assada, legumes confecionados e 
salada 

Hipolipídica 
Puré de agrião com cenoura ralada/ 
Creme de alho-francês 

Febra de porco estufada (simples), arroz 
de cenoura, e legumes confecionados 

Red-fish no forno (simples), batata cozida 
e legumes confecionados 

Filetes de solha no forno (simples) com 
batata assada e legumes confecionados 

Renal 
Puré de agrião com cenoura ralada/ 
Creme de alho-francês 

Perna de porco no forno com alecrim, 
arroz de cenoura e coentros, e legumes 
confecionados 

Carapaus no forno com alho e coentros, 
batata cozida e legumes confecionados 

Filetes de solha no forno com laranja, 
batata assada e legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Macedónia com massinha/ 
Creme de alho-francês 

Perna de porco no forno com alecrim, 
migas de tomate e legumes 
confecionados 

Red-fish no forno com alho e coentros, 
batata cozida e legumes confecionados 

Filetes de solha no forno com laranja, 
batata assada e legumes confecionados 

Isenta em Glúten 
Puré de agrião com cenoura ralada/ 
Creme de alho-francês 

Perna de porco no forno com alecrim, 
arroz de cenoura e coentros e salada 

Carapaus grelhados com molho à 
espanhola, batata cozida e legumes 
confecionados 

Filetes de solha no forno com laranja, 
batata assada e salada 

Ovo-lacto-vegetariana 

Macedónia com massinha/ 
Creme de alho-francês 

Opção 1 Opção 2 

Macarrão com queijo fresco, cogumelos frescos, espinafres e 
tomate cherry 

Omelete de espargos com arroz de cenoura e coentros 

Vegetariana 
Macedónia com massinha/ 
Creme de alho-francês 

Macarrão com queijo fresco, cogumelos frescos, espinafres e 
tomate cherry 

Jardineira de seitan 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de agrião (porco) Batido de alho-francês (red-fish) 

Líquida Batido de agrião (porco) Batido de alho-francês (red-fish) 

  

Dia 19 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Caldo verde/ 
Puré de feijão-verde e cenoura 
laminada 

Escalopes de vitela grelhados com puré 
de batata e salada 

Bacalhau/ Abrótea cozido(a) com batata 
cozida e legumes confecionados 

Empadão (arroz) de aves com rodelas de 
laranja, e salada 

Ligeira Creme de abóbora/ Escalopes de vitela grelhados com puré Bacalhau/ Abrótea cozido(a) com batata Empadão (arroz) de aves e salada 
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Puré de feijão-verde e cenoura 
laminada 

de batata e salada cozida e legumes confecionados 

Mole 
Caldo verde/ 
Puré de feijão-verde e cenoura 
laminada 

Escalopes de vitela estufados (picados) 
com puré de batata e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 

Abrótea cozida (desfiada) com batata 
cozida e legumes confecionados (corte 
tipo jardineira) 

Empadão (arroz) de aves e legumes 
confecionados 

Pobre em resíduos 
Creme de abóbora/ 
Canja de arroz com cenoura ralada 

Escalopes de vitela grelhados com arroz 
de alho e cenoura estufada 

Abrótea cozida com batata e cenoura 
cozida 

Empadão (arroz) de aves 

Hipoglucídica 
Caldo verde/ 
Puré de feijão-verde e cenoura 
laminada 

Escalopes de vitela grelhados  com puré 
de batata, legumes confecionados e 
salada 

Bacalhau/ Abrótea cozido(a) com batata 
cozida, legumes confecionados e salada 

Perú corado no forno com alho e limão, 
arroz branco, legumes confecionados e 
salada 

Hipolipídica 
Creme de abóbora/ 
Puré de feijão-verde e cenoura 
laminada 

Escalopes de vitela grelhados com puré 
de batata e legumes confecionados 

Bacalhau/ Abrótea cozido(a) com batata 
cozida e legumes confecionados 

Empadão (arroz) de aves e legumes 
confecionados 

Renal 
Caldo verde/ 
Puré de feijão-verde e cenoura 
laminada 

Escalopes de vitela grelhados com arroz 
de alho e legumes confecionados 

Abrótea cozida com batata cozida e 
legumes confecionados 

Perú corado no forno com alho e limão, 
arroz branco, e legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Caldo verde/ 
Puré de feijão-verde e cenoura 
laminada 

Escalopes de vitela estufados com puré 
de batata e legumes confecionados 

Bacalhau/ Abrótea cozido(a) com batata 
cozida e legumes confecionados 

Empadão (arroz) de aves e legumes 
confecionados 

Isenta em Glúten 
Caldo verde/ 
Puré de feijão-verde e cenoura 
laminada 

Escalopes de vitela grelhados com puré 
de batata e salada 

Bacalhau/ Abrótea cozido(a) com batata 
cozida e legumes confecionados 

Empadão (arroz) de aves com rodelas de 
laranja, e salada 

Ovo-lacto-vegetariana 
Caldo verde/ 
Puré de feijão-verde e cenoura 
laminada 

Opção 1 Opção 2 

Ovo mexido com tomate e salsa, arroz branco Bife de soja de cebolada, esparguete e salada 

Vegetariana 
Caldo verde/ 
Puré de feijão-verde e cenoura 
laminada 

Beringela recheada com legumes e lentilhas, arroz branco Bife de soja de cebolada, esparguete e salada 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de caldo verde (vitela) Batido de feijão-verde (abrótea) 

Líquida Batido de caldo verde (vitela) Batido de feijão-verde (abrótea) 

  

Dia 20 
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DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Feijão manteiga com nabiça/ 
Puré de couve-branca com cenoura às 
rodelas 

Perninhas de frango no forno com 
orégãos, batata assada e salada 

Corvina no forno com cebola e pimento, 
arroz de legumes (juliana) e legumes 
confecionados  

Febras de porco estufadas com massa 
espiral tricolor e salada 

Ligeira 

Creme de cenoura com massinha 
(argolinhas)/  
Puré de couve-branca com cenoura às 
rodelas 

Perninhas de frango no forno com 
orégãos, batata assada e salada  

Corvina no forno com arroz de cenoura e 
legumes confecionados 

Febras de porco estufadas com massa 
espiral tricolor e salada 

Mole 

Puré de nabiça/ 
Puré de couve-branca com cenoura às 
rodelas 

Perninhas de frango no forno com 
orégãos (picadas), batata assada (corte 
tipo jardineira) e esparregado de nabiça 

Corvina (desfiada) no forno com cebola e 
pimento, arroz de legumes (juliana) e 
legumes confecionados (corte tipo 
jardineira) 

Febras de porco estufadas (picadas) com 
massa espiral tricolor e brócolos com 
cenoura laminada 

Pobre em resíduos 
Creme de cenoura com massinha/ 
Canja de arroz  

Perninhas de frango no forno (simples) 
com batata assada e cenoura baby 

Corvina no forno (simples) com arroz de 
cenoura 

Febras de porco estufadas com massa 
espiral e abóbora assada no forno  

Hipoglucídica 
Puré de nabiça/ 
Puré de couve-branca com cenoura às 
rodelas 

Perninhas de frango no forno com 
orégãos, batata assada e esparregado de 
nabiça e salada  

Corvina no forno com cebola e pimento, 
arroz de legumes (juliana) e legumes 
confecionados e salada  

Febras de porco estufadas com massa 
espiral tricolor, legumes confecionados e 
salada  

Hipolipídica 
Creme de cenoura com massinha/ 
Puré de couve-branca com cenoura às 
rodelas 

Perninhas de frango no forno (simples) 
com batata assada e cenoura baby 

Corvina no forno (simples), arroz de 
cenoura e legumes confecionados 

Febras de porco estufadas com massa 
espiral tricolor, legumes confecionados  

Renal 
Puré de nabiça/ 
Puré de couve-branca com cenoura às 
rodelas 

Perninhas de frango no forno com 
orégãos, batata assada  e cenoura baby 

Corvina no forno com arroz de cenoura e 
legumes confecionados 

Febras de porco estufadas com massa 
espiral tricolor e legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Feijão manteiga com nabiça/ 
Puré de couve-branca com cenoura às 
rodelas 

Perninhas de frango no forno com 
orégãos, batata assada e esparregado de 
nabiça 

Corvina no forno com cebola e pimento, 
arroz de legumes (juliana) e legumes 
confecionados 

Febras de porco estufadas com massa 
espiral tricolor e legumes confecionados  

Isenta em Glúten 
Feijão manteiga com nabiça/ 
Puré de couve-branca com cenoura às 
rodelas 

Perninhas de frango no forno com 
orégãos, batata assada e salada 

Corvina no forno com cebola e pimento, 
arroz de legumes (juliana) e legumes 
confecionados 

Febras de porco estufadas com massa e 
salada 

Ovo-lacto-vegetariana 
Feijão manteiga com nabiça/ 
Puré de couve-branca com cenoura às 
rodelas 

Opção 1 Opção 2 

Tortilha grega (espinafres, orégãos e queijo feta), arroz de cenoura Legumes assados com soja e batata-doce 

Vegetariana 
Feijão manteiga com nabiça/ 
Puré de couve-branca com cenoura às 

Hambúrguer de feijão com curgete estufada em tomate e 
macarrão 

Legumes assados com soja e batata-doce 
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rodelas 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de nabiça (frango) Batido de couve-branca (corvina) 

Líquida Batido de nabiça (frango) Batido de couve-branca (corvina) 

 

 Dia 21 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Creme de abóbora/ 
Puré de alho-francês e alface 

Jardineira de porco (batata, feijão-verde, 
cenoura e ervilha) 

Filetes de pescada no forno com alho e 
coentros, puré de batata 

Bacalhau à Brás aromatizado com salsa / 
Maruca no forno de cebolada com arroz 
de salsa e salada 

Ligeira 
Creme de abóbora/ 
Puré de alho-francês e alface 

Lombo de porco estufado com de 
cenoura e salada 

Filetes de pescada no forno com alho e 
coentros, puré de batata 

Bacalhau/ Maruca no forno de cebolada 
com arroz de salsa e salada 

Mole 
Creme de abóbora/ 
Puré de alho-francês e alface 

Lombo de porco estufado (picado) com 
arroz de cenoura e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 

Filetes de pescada no forno (desfiados) 
com alho e coentros, puré de batata e 
legumes confecionados  

Maruca no forno de cebolada (desfiada) 
com arroz de salsa e esparregado de 
espinafres 

Pobre em resíduos 
Creme de abóbora/ 
Canja de massa pevide 

Lombo de porco estufado (simples) com 
arroz de cenoura e abóbora assada  

Filetes de pescada no forno (simples) com 
puré de batata e legumes confecionados  

Maruca com cenourinhas no forno 
(simples) com arroz de salsa 

Hipoglucídica 
Creme de abóbora/ 
Puré de alho-francês e alface 

Lombo de porco estufado com batata 
assada, legumes confecionados e salada  

Filetes de pescada no forno com alho e 
coentros, puré de batata, legumes 
confecionados e salada 

Maruca com cenourinhas no forno 
(simples) com arroz de salsa, legumes 
confecionados e salada 

Hipolipídica 
Creme de abóbora/ 
Puré de alho-francês e alface 

Lombo de porco estufado (simples) com 
arroz de cenoura e abóbora assada 

Filetes de pescada no forno (simples) com 
batata assada e legumes confecionados 

Maruca com cenourinhas no forno 
(simples) com arroz de salsa e legumes 
confecionados  

Renal 
Creme de abóbora/ 
Puré de alho-francês e alface 

Lombo de porco estufado com arroz de 
cenoura e abóbora assada  

Filetes de pescada no forno com alho e 
coentros com batata assada e legumes 
confecionados  

Maruca no forno de cebolada com arroz 
de cenoura e legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Creme de abóbora/ 
Puré de alho-francês e alface 

Jardineira de porco (batata, feijão-verde, 
cenoura e ervilha) 

Filetes de pescada no forno com alho e 
coentros com batata assada e legumes 
confecionados 

Maruca no forno de cebolada com arroz 
de salsa e salada 

Isenta em Glúten 
Creme de abóbora/ 
Puré de alho-francês e alface 

Jardineira de porco (batata, feijão-verde, 
cenoura e ervilha) 

Filetes de pescada no forno com alho e 
coentros com batata assada e legumes 
confecionados 

Bacalhau à Brás aromatizado com salsa / 
Maruca no forno de cebolada com arroz 
de salsa e salada 
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Ovo-lacto-vegetariana 
Creme de abóbora/ 
Puré de alho-francês e alface 

Opção 1 Opção 2 

Beringelas recheadas (lentilhas, legumes) com batata lyonnaises Caril de seitan e legumes, arroz branco 

Vegetariana 
Creme de abóbora/ 
Puré de alho-francês e alface 

Beringelas recheadas (lentilhas, legumes) com batata lyonnaises Caril de seitan e legumes, arroz branco 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de abóbora (porco) Batido de alho-francês e alface (pescada) 

Líquida Batido de abóbora (porco) Batido de alho-francês e alface (pescada) 

  

 
Dia 22 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Sopa Portuguesa/ 
Creme de coentros 

Peitos de frango recheados com queijo e 
espinafres, arroz branco e salada  

Abrótea cozida, ovo, batata, cenoura e 
couve-flor 

Coelho à caçador, batata cozida e salada  

Ligeira 
Puré de agrião/ 
Creme de coentros 

Bife de frango estufado com arroz branco 
e salada 

Abrótea cozida, ovo, batata, cenoura e 
couve-flor 

Coelho estufado, batata cozida e salada 

Mole 
Puré de agrião/ 
Creme de coentros 

Bife de frango estufado (picado) com 
arroz branco e legumes confecionados  

Abrótea cozida (desfiada), ovo, batata 
(corte tipo jardineira), cenoura e couve-
flor  

Coelho  à caçador (picado), batata cozida 
(corte tipo jardineira) e legumes 
confecionados  

Pobre em resíduos 
Creme de cenoura/ 
Canja de arroz  

Bife de frango estufado (simples) com 
arroz branco e abóbora assada 

Abrótea estufada com batata, cenoura 
(simples) 

Coelho estufado (simples) com batata 
cozida e cenoura 

Hipoglucídica 
Puré de agrião/ 
Creme de coentros 

Bife de frango recheado com queijo e 
espinafres, arroz branco, legumes 
confecionados e salada 

Abrótea cozida, ovo, batata, cenoura e 
couve-flor 

Coelho à caçador, batata cozida. Legumes 
confecionados e salada 

Hipolipídica 
Puré de agrião/ 
Creme de coentros 

Bife de frango estufado (simples) com 
arroz branco e legumes confecionados 

Abrótea estufada com batata, cenoura 
(simples) 

Coelho estufado (simples) com batata 
cozida e cenoura 

Renal 
Puré de agrião/ 
Creme de coentros 

Bife de frango estufado (simples) com 
arroz branco e legumes confecionados 

Abrótea cozida, batata, cenoura e couve-
flor 

Coelho à caçador, batata cozida e 
legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Sopa Portuguesa/ 
Creme de coentros 

Bife de frango estufado com arroz branco 
e legumes confecionados 

Abrótea cozida, batata, cenoura e couve-
flor 

Coelho à caçador, batata cozida e 
legumes confecionados  

Isenta em Glúten 
Puré de agrião/ 
Creme de coentros 

Bife de peru estufado com arroz branco e 
legumes confecionados 

Abrótea cozida, ovo, batata, cenoura e 
couve-flor 

Coelho à caçador, batata cozida e salada 

mailto:geral@hevora.min-saude.pt
http://www.hevora.min-saude.pt/


 

 

Telefone: 266 740 100 | Fax: 266 701 821 

geral@hevora.min-saude.pt | www.hevora.min-saude.pt 

Largo Senhor da Pobreza, s/n - 7000-811 Évora 

Entidade Pública Empresarial | Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Évora 

sob o n.0 508 085 888 NIPC/NIF: 508 085 888 | Capital Estatutário: 40.280.000,00 euros 

 

Página 191 de 201 

 

Ovo-lacto-vegetariana 
Sopa Portuguesa/ 
Creme de coentros 

Opção 1 Opção 2 

Salteado de legumes com seitan, puré de batata Omelete de queijo e salsa, arroz de alho 

Vegetariana 
Sopa Portuguesa/ 
Creme de coentros 

Salteado de legumes com seitan, puré de batata Tagliatelle com legumes estufados e lentilhas 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de agrião (frango) Batido de legumes (abrótea) 

Líquida Batido de agrião (frango) Batido de legumes (abrótea) 

  

 

Dia 23 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Macedónia com cuscus/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 
e coentros 

Costeletas de lombo de porco estufadas 
com massa (búzios) com alho e coentros 
e salada 

Red-fish assado no forno com segurelha, 
batata assada e legumes confecionados  

Perca no forno com coentros, arroz 
branco e salada 

Ligeira 
Creme de cenoura com cuscus/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 
e coentros 

Costeletas de lombo de porco estufadas 
com massa (búzios) com alho e coentros 
e salada 

Red-fish assado no forno com segurelha, 
batata assada e legumes confecionados 

Perca no forno com coentros, arroz 
branco e salada 

Mole 
Creme de cenoura/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 
e coentros 

Costeletas de lombo de porco estufadas 
(picadas) com massa búzios com alho e 
esparregado de nabiça      

Red-fish assado no forno com segurelha 
(desfiado), batata assada e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 

Arroz de peixe malandrinho com coentros 

Pobre em resíduos 
Creme de cenoura com cuscus/ 
Canja de massa( pontinha) 

Costeletas de lombo de porco estufadas 
(simples) com massa (búzios) e cenoura 
baby  

Red-fish assado no forno (simples) com 
batata assada e cenoura laminada 

Perca no forno (simples), arroz branco e 
cenoura 

Hipoglucídica 
Creme de cenoura/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 
e coentros 

Costeletas de porco estufadas, massa 
búzios comalho e coentros e esparregado 
de nabiça e salada 

Red-fish assado no forno com segurelha, 
batata assada e legumes confecionados e 
salada 

Perca no forno com coentros, arroz 
branco e legumes confecionados e salada 

Hipolipídica 
Creme de cenoura com cuscus/ 
Canja de massa (pontinha) 

Costeletas de lombo de porco estufadas 
(simples) com massa (búzios) e legumes 
confecionados 

Red-fish assado no forno (simples) com 
batata assada e e legumes confecionados 

Perca no forno (simples), arroz branco e 
legumes confecionados 

Renal Creme de cenoura com cuscus/ Costeletas de porco estufadas, búzios Red-fish assado no forno com segurelha, Perca no forno com coentros, arroz 
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Puré de nabiça com rodelas de cenoura 
e coentros 

comalho e coentros e legumes 
confecionados 

batata assada e legumes confecionados  branco e legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Macedónia com cuscus/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 
e coentros 

Costeletas de lombo de porco estufadas 
com massa (búzios) com alho e legumes 
confecionados  

Red-fish assado no forno com segurelha, 
batata assada e legumes confecionados 

Perca no forno comcoentros, arroz 
branco e legumes confecionados 

Isenta em Glúten 
Creme de cenoura/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 
e coentros 

Costeletas de lombo de porco estufadas 
com massa com alho e coentros e salada 

Red-fish assado no forno com segurelha, 
batata assada e legumes confecionados 

Perca no forno comcoentros, arroz 
branco e salada 

Ovo-lacto-vegetariana 

Macedónia com cuscus/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 
e coentros 

Opção 1 Opção 2 

Caril de tofu com cogumelos Almôndegas de grão com macarronete aromatizada com 
orégãos 

Vegetariana 
Macedónia com cuscus/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 
e coentros 

Caril de tofu com cogumelos Almôndegas de grão com macarronete aromatizada com 
orégãos 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de cenoura (porco) Batido de nabiça (imperador) 

Líquida Batido de cenoura (porco) Batido de nabiça (imperador) 

 
 
 Dia 24 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Feijão encarnado com juliana/ 
Puré de agrião e cenoura ralada 

Peru corado no forno com abacaxi, arroz 
compassas e salada  

Cação de coentrada com batata e 
legumes confecionados 

Quiche de frango e legumes e salada 

Ligeira 
Creme de abóbora/ 
Puré de agrião e cenoura ralada 

Peru corado no forno com arroz branco e 
salada 

Cação de coentrada com batata e 
legumes confecionados 

Bife de frango grelhado com macarrão 
aromatizado com coentros e salada 

Mole 
Creme de abóbora/ 
Puré de agrião e cenoura ralada 

Peru corado no forno com abacaxi 
(picado), arroz branco e esparregado de 
espinafres 

Cação  de coentrada (desfiado) com 
batata (corte tipo jardineira) e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 

Quiche de frango e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 

Pobre em resíduos 
Creme de abóbora com massa pevide/ 
Canja de arroz com cenoura ralada 

Peru corado no forno (simples) com arroz 
branco e abóbora assada  

Cação no forno (simples) com batata e 
cenoura baby 

Bife de frango grelhado com macarrão e 
cenoura baby 

Hipoglucídica Juliana/ Peru corado no forno, arroz branco e Cação de coentrada com batata e Bife de frango grelhado com macarrão 
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Puré de agrião e cenoura ralada esparregado de espinafres e salada  legumes confecionados e salada aromatizado com coentros, legumes 
confecionados e salada  

Hipolipídica 
Creme de abóbora/ 
Puré de agrião e cenoura ralada 

Peru corado no forno (simples) com arroz 
branco e legumes confecionados 

Cação no forno (simples) com batata e 
legumes confecionados 

Bife de frango grelhado com macarrão 
aromatizado com coentros e legumes 
confecionados  

Renal 
Creme de abóbora/ 
Puré de agrião e cenoura ralada 

Peru corado no forno com arroz branco e 
legumes confecionados 

Cação de coentrada com batata e 
legumes confecionados 

Bife de frango grelhado com macarrão 
aromatizado com coentros e legumes 
confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Feijão encarnado com juliana/ 
Puré de agrião e cenoura ralada 

Peru corado no forno com abacaxi, arroz 
branco e esparregado de espinafres 

Cação de coentrada com batata legumes 
confecionados 

Bife de frango estufado com macarrão 
aromatizado com coentros e legumes 
confecionados 

Isenta em Glúten 
Feijão encarnado com juliana/ 
Puré de agrião e cenoura ralada 

Peru corado no forno com abacaxi, arroz 
compassas e salada 

Cação no forno  com batata legumes 
confecionados 

Bife de frango grelhado com massa 
aromatizada com coentros e salada 

Ovo-lacto-vegetariana 
Feijão encarnado com juliana/ 
Puré de agrião e cenoura ralada 

Opção 1 Opção 2 

Strogonoff de soja e cogumelos com salsa picada, arroz branco Tomatada com ovos 

Vegetariana 
Feijão encarnado com juliana/ 
Puré de agrião e cenoura ralada 

Strogonoff de soja e cogumelos com salsa picada, arroz branco Hambúrguer de lentilhas e soja com linguíni 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de juliana (peru) Batido de agrião (cação) 

Líquida Batido de juliana (peru) Batido de agrião (cação) 

  

Dia 25 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Puré de couve-flor e coentros/ 
Creme de curgete com hortelã  

Fricassé de frango com arroz de hortelã e 
salada  

Salmão grelhado com coentros, batata 
cozida, cenoura e brócolos  

Pastéis de bacalhau com arroz de tomate 
e salada / Pescada no forno com batata 
assada e legumes confecionados 

Ligeira 
Puré de couve-flor e coentros/ 
Creme de curgete com hortelã 

Frango estufado com arroz de hortelã e 
salada 

Perca grelhada com coentros, batata 
cozida, cenoura e brócolos 

 Pescada no forno com batata assada e 
legumes confecionados  

Mole 
Puré de couve-flor e coentros/ 
Creme de curgete com hortelã 

Fricassé de frango (picado) com arroz de 
hortelã, legumes confecionados (corte 
tipo jardineira)  

Salmão grelhado com coentros 
(desfiado), batata cozida (corte tipo 
jardineira), cenoura e brócolos 

Arroz de pescada (desfiada) com 
espinafres e coentros 
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Pobre em resíduos 
Creme de abóbora com cenoura 
ralada/ 
Canja de massa (argolinhas) 

Frango estufado (simples) com arroz de 
cenoura e abóbora assada  

Perca grelhada, batata e cenoura cozida  Pescada no forno (simples) com batata 
assada e cenoura baby 

Hipoglucídica 
Puré de couve-flor e coentros/ 
Creme de curgete com hortelã 

Fricassé de frango com arroz de hortelã, 
legumes confecionados e salada  

Salmão grelhado com coentros, batata 
cozida, cenoura e brócolos e salada  

Pescada no forno com batata assada e 
legumes confecionados e salada  

Hipolipídica 
Puré de couve-flor e coentros/ 
Creme de curgete com hortelã 

Frango estufado (simples) com arroz de 
hortelã e legumes confecionados  

Perca grelhada com coentros, batata 
cozida cenoura e brócolos 

Pescada no forno (simples) com batata 
assada e legumes confecionados 

Renal 
Puré de couve-flor e coentros/ 
Creme de curgete com hortelã 

Frango estufado com arroz de hortelã e 
legumes confecionados  

Salmão grelhado com coentros, batata 
cozida cenoura e brócolos 

Pescada no forno com batata assada e 
legumes confecionados  

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Puré de couve-flor e coentros/ 
Creme de curgete com hortelã 

Frango estufado com arroz de hortelã e 
legumes confecionados  

Salmão no forno com coentros, batata 
assada,  cenoura e brócolos  

Pastéis de bacalhau com arroz de tomate 
e legumes confecionados/Pescada no 
forno com batata assada e legumes 
confecionados  

Isenta em Glúten 
Puré de couve-flor e coentros/ 
Creme de curgete com hortelã 

Fricassé de frango com arroz de hortelã e 
salada  

Salmão grelhado com coentros, batata 
cozida, cenoura e brócolos 

Pastéis de bacalhau com arroz de tomate 
e salada / Pescada assada no forno com 
batata assada e legumes confecionados 

Ovo-lacto-vegetariana 
Puré de couve-flor e coentros/ 
Creme de curgete com hortelã 

Opção 1 Opção 2 

Piza de tomate e parmesão Bife de soja estufado com cebolinho, tagliatelle com legumes 

Vegetariana 
Puré de couve-flor e coentros/ 
Creme de curgete com hortelã 

Ervilhas estufadas com cenoura e arroz Bife de soja estufado com cebolinho, tagliatelle com legumes 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de couve-flor (frango) Batido de curgete (pescada) 

Líquida Batido de couve-flor (frango) Batido de curgete (pescada) 

 

Dia 26 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Caldo verde com coentros/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Borrego assado no forno com alecrim, 
batata assada e salada  

Maruca no forno com tomate e pimento, 
arroz branco e legumes confecionados 

Vitela estufada com vinho tinto,  
esparguete  e salada 

Ligeira 
Creme de cenoura com massinha 
pevide/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Borrego assado (simples) no forno com 
alecrim, batata assada 

Maruca no forno, arroz branco Vitela estufada com cenoura, esparguete 
e salada  
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Mole 

Caldo verde com coentros/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Borrego assado no forno com alecrim 
(picado), batata assada (corte tipo 
jardineira) e legumes confecionados 
(corte tipo jardineira) 

Maruca no forno com tomate e pimento 
(desfiada), arroz branco e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 

Vitela (picada) estufada com vinho tinto, 
esparguete (picada) e esparregado de 
espinafres 

Pobre em resíduos 
Creme de cenoura com massinha 
pevide/ 
Canja de arroz) 

Borrego assado no forno (simples) com 
batata assada e cenoura baby  

Maruca no forno (simples), arroz branco 
e abóbora assada  

Vitela estufada com cenoura (simples), 
esparguete e cenoura baby 

Hipoglucídica 
Caldo verde com coentros/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Borrego assado no forno com alecrim, 
batata assada e grelos estufados 

Maruca no forno com tomate e pimento, 
arroz branco e legumes confecionados 

Vitela estufada com vinho tinto, 
esparguete esparregado de espinafres e 
salada  

Hipolipídica 
Creme de cenoura com massinha 
pevide/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Borrego assado no forno (simples) com 
batata assada e grelos  

Maruca no forno (simples), arroz branco 
e abóbora assada 

Vitela estufada com cenoura (simples), 
esparguete e legumes confecionados  

Renal 
Caldo verde com coentros/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Borrego assado no forno com alecrim, 
batata assada e grelos estufados 

Maruca no forno com tomate e pimento, 
arroz branco e legumes confecionados 

Vitela estufada com cenoura, esparguete 
e legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Caldo verde com coentros/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Borrego assado no forno com alecrim, 
batata assada e legumes confecionados  

Maruca no forno com tomate e pimento, 
arroz branco e legumes confecionados 

Vitela estufada com cenoura, esparguete 
e esparregado de espinafres 

Isenta em Glúten 
Caldo verde com coentros/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Borrego assado no forno com alecrim, 
batata assada 

Maruca no forno com tomate e pimento, 
arroz branco e legumes confecionados 

Vitela estufada com cenoura, massa e 
legumes confecionados  

Ovo-lacto-vegetariana 
Caldo verde com coentros/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Opção 1 Opção 2 

Salteado de legumes com seitan, puré de batata Pataniscas de soja e legumes no forno com arroz de ervilha 

Vegetariana 
Caldo verde com coentros/ 
Puré de nabiça com rodelas de cenoura 

Salteado de legumes com seitan, puré de batata Soja no forno com legumes e arroz de ervilha 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de couve-portuguesa (borrego) Batido de nabiça (maruca) 

Líquida Batido de couve-portuguesa (borrego) Batido de nabiça (maruca) 

  

Dia 27 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Creme de ervilhas com hortelã/ 
Puré de feijão-verde e cenoura ralada 

Perninhas de frango estufadas com 
tomate, tagliatelle com salsa picada e 

Carapaus grelhados com molho à 
espanhola, batata cozida e legumes 

Lombo de porco assado com abóbora, 
arroz mediterrâneo (ervilha, curgete, 
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salada confecionados  cenoura e cogumelos) e salada 

Ligeira 
Creme de abóbora com bagos de arroz/ 
Puré de feijão-verde e cenoura ralada 

Perninhas de frango estufadas, tagliatelle 
com salsa picada e salada 

Carapaus grelhados com batata cozida e 
legumes confecionados 

Lombo de porco assado com abóbora, 
arroz de legumes (curgete, cenoura e 
cogumelos) e salada  

Mole 

Creme de ervilhas com hortelã/ 
Puré de feijão-verde e cenoura ralada 

Perninhas de frango (picadas) estufadas 
com tomate, (picadas) tagliatelle e 
legumes confecionados (corte tipo 
jardineira) 

Pescada no forno com tomate e pimento, 
(desfiada), batata cozida (corte tipo 
jardineira), legumes confecionados (corte 
tipo jardineira) 

Lombo de porco assado com abóbora 
(picado), arroz de legumes (curgete, 
cenoura e cogumelos) e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira) 

Pobre em resíduos 
Creme de abóbora com bagos de arroz/ 
Canja de massa (cuscus) 

Perninhas de frango estufadas com 
cenoura  com tagliatelle 

Pescada no forno (simples), batata assada 
e cenoura estufada 

Lombo de porco assado (simples) com 
arroz de cenoura e abóbora assada  

Hipoglucídica 
Creme de legumes com hortelã/ 
Puré de feijão-verde e cenoura ralada 

Perninhas de frango estufadas com 
tomate, tagliatelle, legumes 
confecionadose salada  

Carapaus grelhados com molho à 
espanhola, batata cozida e legumes 
confecionados e salada 

Lombo assado com abóbora, arroz de 
legumes (curgete, cenoura e cogumelos), 
legumes confecionados e salada  

Hipolipídica 
Creme de abóbora com bagos de arroz/ 
Puré de feijão-verde e cenoura ralada 

Perninhas de frango estufadas (simples),  
tagliatelle, e legumes confecionados 

Pescada no forno (simples) batata assada 
e legumes confecionados 

Lombo de porco assado com abóbora, 
arroz de legumes (curgete, cenoura e 
cogumelos) e grelos  

Renal 
Creme de abóbora com bagos de arroz/ 
Puré de feijão-verde e cenoura ralada 

Perninhas de frango estufadas com 
tomate, tagliatelle e legumes 
confecionados  

Carapaus grelhados com molho à 
espanhola, batata cozida e legumes 
confecionados 

Lombo de porco assado com abóbora, 
arroz de cenoura e legumes 
confecionados  

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Creme de ervilhas com hortelã/ 
Puré de feijão-verde e cenoura ralada 

Perninhas de frango estufadas com 
tomate, tagliatelle com salsa picada e 
legumes confecionados  

Pescada no forno com tomate e pimento, 
batata assada e legumes confecionados  

Lombo de porco assado com abóbora, 
arroz mediterrâneo (ervilha, curgete, 
cenoura e cogumelos) e legumes 
confecionados  

Isenta em Glúten 

Creme de ervilhas com hortelã/ 
Puré de feijão-verde e cenoura ralada 

Perninhas de frango estufadas com 
tomate, massa com salsa picada e salada 

Carapaus no forno com molho à 
espanhola, batata cozida e legumes 
confecionados 

Lombo de porco assado com abóbora, 
arroz mediterrâneo (ervilha, curgete, 
cenoura e cogumelos) e legumes 
confecionados  

Ovo-lacto-vegetariana 
Creme de ervilhas com hortelã/ 
Puré de feijão-verde e cenoura ralada 

Opção 1 Opção 2 

Alho-francês à Brás Tofu estufado com legumes e macarronete 

Vegetariana 
Creme de ervilhas com hortelã/ 
Puré de feijão-verde e cenoura ralada 

Hambúrguer de soja estufado com arroz mediterrâneo Tofu estufado com legumes e macarronete 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de abóbora (frango) Batido de feijão-verde (pescada) 

Líquida Batido de abóbora (frango) Batido de feijão-verde (pescada) 
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Dia 28 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Grão com espinafres/ 
Puré de alho-francês 

Lombinhos de porco assado no forno com 
castanhas, arroz branco e salada  

Peixe-espada grelhado com limão, batata 
cozida, cenoura e brócolos 

Salada Russa com atum e ovo 

Ligeira 
Puré de espinafres/ 
Puré de alho-francês 

Lombinhos de porco assado no forno com  
arroz  branco e salada 

Peixe-espada grelhado com limão, batata 
cozida, cenoura e brócolos 

Filetes de pescada no forno com alho e 
louro, puré de batata 

Mole 
Puré de espinafres/ 
Puré de alho-francês 

Lombinhos de porco assado no forno 
(picados) com arroz branco  e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira)  

Peixe-espada grelhado com limão 
(desfiado), batata cozida (corte tipo 
jardineira), cenoura e brócolos 

Filetes de pescada no forno com alho e 
louro (desfiados), puré de batata e grelos 
estufados 

Pobre em resíduos 
Creme de cenoura/ 
Canja de arroz 

Lombinho de porco assado no forno com 
abóbora  (simples) e arroz branco  

Peixe-espada grelhado com batata cozida 
e cenoura 

Filete de pescada no forno com cenoura 
(simples)e  batata assada 

Hipoglucídica 
Puré de espinafres/ 
Puré de alho-francês 

Lombinhos de porco assado no forno com 
arroz branco, legumes confecionados e 
salada 

Peixe-espada grelhado com limão, batata 
cozida, cenoura e brócolos e salada  

Filetes de pescada no forno com alho e 
louro, puré de batata, legumes 
confecionados e salada 

Hipolipídica 
Puré de espinafres/ 
Puré de alho-francês 

Lombinho de porco assado no forno com 
abóbora (simples), arroz branco e 
legumes confecionados  

Peixe-espada no forno (simples), batata 
assada e brócolos 

Filetes de pescada no forno (simples), 
puré de batata e legumes confecionados   

Renal 
Puré de espinafres/ 
Puré de alho-francês 

Lombinho de porco assado no forno, 
arroz branco e legumes confecionados  

Peixe-espada grelhado com limão, batata 
cozida, cenoura e brócolos 

Filetes de pescada no forno com alho e 
louro, batata assada e legumes 
confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Grão com espinafres/ 
Puré de alho-francês 

Lombinhos de porco assado no forno com 
castanhas, arroz branco e legumes 
confecionados  

Peixe-espada no forno, batata assada e 
brócolos 

Filetes de pescada no forno com alho e 
louro, batata assada e legumes 
confecionados 

Isenta em Glúten 
Grão com espinafres/ 
Puré de alho-francês 

Lombinhos de porco assado no forno com 
castanhas, arroz branco e salada 

Peixe-espada grelhado com limão, batata 
cozida, cenoura e brócolos 

Salada Russa com atum e ovo 

Ovo-lacto-vegetariana 
Grão com espinafres/ 
Puré de alho-francês 

Opção 1 Opção 2 

Feijoada de legumes com arroz Hambúrguer de seitan com esparguete e legumes salteados 

Vegetariana 
Grão com espinafres/ 
Puré de alho-francês 

Feijoada de legumes com arroz Hambúrguer de seitan com esparguete e legumes salteados 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de espinafres (porco) Batido de alho-francês (peixe-espada) 
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Líquida Batido de espinafres (porco) Batido de alho-francês (peixe-espada) 

  

Dia 29 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Creme de couve-flor e curgete/ 
Puré de agrião com cenoura laminada 

Bife de peru grelhado com molho de 
cogumelos, esparguete com salsa e 
salada  

Pargo no forno com tomate e pimento, 
batata assada e salada  

Tortilha de batata com salada  

Ligeira 
Creme de couve-flor e curgete/ 
Puré de agrião com cenoura laminada 

Bife de peru grelhado com esparguete 
com salsa e salada  

Pargo no forno com batata assada e 
salada  

Vitela estufada com cenoura e abóbora, 
arroz branco, e salada 

Mole 

Creme de couve-flor e curgete/ 
Puré de agrião com cenoura laminada 

Empadão (de batata) de aves  Pargo no forno com tomate e pimento 
(desfiado), batata assada (corte tipo 
jardineira) e legumes confecionados 
(corte tipo jardineira) 

Tortilha de batata e legumes 
confecionados (corte tipo jardineira)  

Pobre em resíduos 
Creme de abóbora com arroz/ 
Canja de massa (estrelinhas) com 
cenoura ralada 

Bife de peru grelhado, esparguete 
cenoura baby 

Pargo no forno (simples) com batata 
assada e cenoura laminada  

Vitela estufada com cenoura e abóbora 
(simples) com arroz branco  

Hipoglucídica 
Creme de couve-flor e curgete/ 
Puré de agrião comcenoura laminada 

Bife de peru grelhado com molho de 
cogumelos, esparguete com salsa, 
esparregado de espinafres e salada  

Pargo no forno com tomate e pimento, 
batata assada, couve-flor comcoentros 

Vitela estufada com cenoura e abóbora, 
arroz branco, legumes confecionados e 
salada  

Hipolipídica 
Creme de couve-flor e curgete/ 
Puré de agrião com cenoura laminada 

Bife de peru grelhado, esparguete com 
salsa e legumes confecionados  

Pargo no forno (simples) com batata 
assada, couve-flor comcoentros 

Vitela estufada com cenoura e abóbora 
(simples) com arroz branco  

Renal 
Creme de couve-flor e curgete/ 
Puré de agrião com cenoura laminada 

Bife de peru grelhado com limão, 
esparguete com salsa, e legumes 
confecionados  

Pargo no forno com tomate e pimento, 
batata assada e legumes confecionados  

Vitela estufada com cenoura e abóbora, 
arroz branco e legumes confecionados 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Creme de couve-flor e curgete/ 
Puré de agrião com cenoura laminada 

Bife de peru estufado com cogumelos, 
esparguete e legumes confecionados  

Pargo no forno com tomate e pimento, 
batata assada e legumes confecionados  

Vitela estufada com cenoura e abóbora, 
arroz branco e legumes confecionados  

Isenta em Glúten 
Creme de couve-flor e curgete/ 
Puré de agrião com cenoura laminada 

Bife de peru grelhado com limão, 
esparguete com salsa e salada 

Pargo no forno com tomate e pimento, 
batata assada e salada 

Tortilha de batata com salada 

Ovo-lacto-vegetariana 
Creme de couve-flor e curgete/ 
Puré de agrião com cenoura laminada 

Opção 1 Opção 2 

Salada russa com tofu Ervilhas com ovos escalfados 

Vegetariana 
Creme de couve-flor e curgete/ 
Puré de agrião com cenoura laminada 

Salada russa com tofu Curgete  recheada com legumes e soja 
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BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de couve-flor (peru) Batido de agrião (pargo) 

Líquida Batido de couve-flor (peru) Batido de agrião (pargo) 

  

 

 
Dia 30 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Grão com massa cotovelo e cenoura/ 
Puré de nabiça 

Peito de frango no forno com abacaxi, 
massa espiral tricolor e legumes 
confecionados  

Filetes de solha no forno com alho e 
louro, migas de tomate e salada  

Salmão grelhado com limão, batata 
cozida e legumes cozidos  

Ligeira 
Canja de arroz com hortelã/ 
Puré de nabiça 

Peito de frango no forno, massa espiral 
tricolor e legumes confecionados 

Filetes de solha no forno com alho e 
louro, batata assada e salada  

Perca grelhada, batata cozida e legumes 
cozidos  

Mole 

Canja de arroz com hortelã/ 
Puré de nabiça 

Peito de frango no forno com abacaxi 
(picado), massa espiral tricolor e 
esparregado de nabiça 

Filetes de solha (desfiada) no forno com 
alho e louro, migas de tomate e e 
legumes confecionados (corte tipo 
jardineira) 

Salmão grelhado com limão (desfiado), 
batata cozida (corte tipo jardineira) e 
legumes cozidos (corte tipo jardineira) 

Pobre em resíduos 
Canja de arroz com hortelã/ 
Creme de cenoura 

Peito de frango no forno (simples) com 
massa espiral e abóbora assada 

Filetes de solha no forno (simples) com 
batata assada e cenoura baby 

Perca grelhada com batata cozida e 
cenoura 

Hipoglucídica 
Puré de legumes/ 
Puré de nabiça 

Peito de frango no forno com massa 
espiral tricolor, esparregado de nabiça e 
salada 

Filetes de solha no forno comalho e 
louro, migas de tomate, legumes 
confecionados e salada  

Salmão grelhado com limão, batata 
cozida e legumes cozidos 

Hipolipídica 
Canja de arroz com hortelã/ 
Puré de nabiça 

Peito de frango no forno (simples) com 
massa espiral e legumes cozidos  

Filetes de solha no forno (simples) com 
batata assada e salada 

Perca grelhada com batata cozida e 
legumes cozidos  

Renal 
Canja de arroz com hortelã/ 
Puré de nabiça 

Peito de frango no forno com massa 
espiral tricolor e abóbora assada 

Filetes de solha no forno com alho e 
louro, batata assada e legumes 
confecionados 

Salmão grelhado com limão, batata 
cozida e legumes cozidos 

Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Grão com massa cotovelo e cenoura/ 
Puré de nabiça 

Peito de frango no forno com abacaxi, 
massa espiral tricolor e esparregado de 
nabiça 

Filetes de solha no forno com alho e 
louro, batata assada e grelos estufados 

Salmão no forno com batata assada e 
legumes cozidos 

Isenta em Glúten Canja de arroz com hortelã/ Peito de frango no forno com abacaxi, Filetes de solha no forno com alho e Salmão grelhado com limão, batata 
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Puré de nabiça massa espiral e salada louro, batata assada e salada  cozida e legumes cozidos 

Ovo-lacto-vegetariana 
Grão com massa cotovelo e cenoura/ 
Puré de nabiça 

Opção 1 Opção 2 

Lasanha de legumes e soja Tofu estufado com legumes e massa espiral tricolor 

Vegetariana 
Grão com massa cotovelo e cenoura/ 
Puré de nabiça 

Lasanha de legumes e soja Tofu estufado com legumes e massa espiral tricolor 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de legumes (frango) Batido de nabiça (solha) 

Líquida Batido de legumes (frango) Batido de nabiça (solha) 

  

Dia 31 

DIETAS 
SOPA 

(Almoço/ Jantar) 

PRATO 

Carne Peixe Opção 

Geral 
Puré de couve-flor com coentros e 
cenoura ralada/ 
Puré agrião 

Rojões de vitela estufados com macarrão 
e legumes confecionados  

Peixe-espada grelhado com coentros, 
batata cozida e legumes confecionados  

Bacalhau/ Abrótea no forno com tomate 
e cebola, batata assada e salada  

Ligeira 
Creme de abóbora com coentros/ 
Puré agrião 

Rojões de vitela estufados com macarrão 
e legumes confecionados  

Peixe-espada grelhado com coentros, 
batata cozida e legumes confecionados 

Bacalhau/ Abrótea no forno com alho e 
coentros, batata assada e salada  

Mole 

Puré de couve-flor com coentros e 
cenoura ralada/ 
Puré agrião 

Esparguete à bolonhesa  Peixe-espada grelhado com coentros 
(desfiado), batata cozida (corte tipo 
jardineira) e legumes confecionados 
(corte tipo jardineira) 

Abrótea com tomate e cebola no forno 
(desfiada), batata assada (corte tipo 
jardineira) e legumes confecionados 
(corte tipo jardineira) 

Pobre em resíduos 
Creme de abóbora/ 
Canja de massa (pevide) 

Vitela estufada com cenoura (simples) 
com macarrão  

Peixe-espada grelhado com batata e 
cenoura cozida  

 Abrótea no forno (simples) com batata 
assada e abóbora assada  

Hipoglucídica 
Puré de couve-flor com coentros e 
cenoura ralada/ 
Puré agrião 

Vitela estufada com cenoura, macarrão, 
legumes confecionados e salada  

Peixe-espada grelhado com coentros, 
batata cozida, legumes confecionados e 
salada 

Bacalhau/ Abrótea no forno com tomate 
e cebola, batata assada e legumes 
confecionados e salada  

Hipolipídica 
Creme de abóbora com coentros/ 
Puré agrião 

Vitela estufada com cenoura (simples) 
com macarrão e legumes confecionados 

Peixe-espada grelhado com batata cozida 
e cenoura e legumes confecionados 

Bacalhau/ Abrótea no forno (simples) 
com batata assada e legumes 
confecionados 

Renal 
Puré de couve-flor com coentros e 
cenoura ralada/ 
Puré agrião 

Vitela estufada com cenoura, macarrão e 
legumes confecionados 

Peixe-espada grelhado com coentros, 
batata cozida e legumes confecionados 

Abrótea no forno com tomate e cebola, 
batata assada e legumes confecionados 
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Com baixo teor microbiano 
(Neutropénica) 

Puré de couve-flor com coentros e 
cenoura ralada/ 
Puré agrião 

Rojões de vitela estufados com macarrão 
e legumes confecionados 

Peixe-espada no forno com coentros, 
batata assada e legumes confecionados 

Bacalhau/ Abrótea no forno com tomate 
e cebola, batata assada e legumes 
confecionados  

Isenta em Glúten 
Puré de couve-flor com coentros e 
cenoura ralada/ 
Puré agrião 

Rojões de vitela estufados com massa 
sem glúten e legumes confecionados 

Peixe-espada grelhado com coentros, 
batata cozida e legumes confecionados 

Bacalhau/ Abrótea no forno com tomate 
e cebola, batata assada e salada 

Ovo-lacto-vegetariana 
Puré de couve-flor com coentros e 
cenoura ralada/ 
Puré agrião 

Opção 1 Opção 2 

Caril de legumes com grão-de-bico, arroz branco Lentilhas com salsichas de soja e ovo escalfado 

Vegetariana 
Puré de couve-flor com coentros e 
cenoura ralada/ 
Puré agrião 

Caril de legumes com grão-de-bico, arroz branco Salsichas de soja com lombardo e esmagada de batata 

 
BATIDO 

Carne Peixe 

Pastosa Batido de couve-flor (vitela) Batido de agrião (peixe-espada) 

Líquida Batido de couve-flor (vitela) Batido de agrião (peixe-espada) 

  

NOTAS:  
- Todas as massas utilizadas na Dieta Sem Glúten são obrigatoriamente isentas de glúten. 
- O puré de batata incluído na Dieta Pobre em Resíduos é obrigatoriamente efetuado com leite 0% lactose. 
- O puré de batata incluído na Dieta Hipolipídica é obrigatoriamente efetuado com leite magro. 
- O puré de batata incluído na Dieta Vegetariana é obrigatoriamente efetuado com bebida vegetal. 
- Em anexo é enviado o plano de ementas da componente de hortícolas. 
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