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AVALIAÇÃO DO SERVIÇO DE REFEITÓRIO 

 

 

Realizado pelo CCD em novembro de 2018, através de questionário online e formulário em papel 

colocado em ambos os refeitórios. 
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Nº de colegas que referiram cada parâmetro:                                                                                   Outras razoes apontadas: 

 

• Quando não trago almoço 

• Falta de tempo para almoçar noutro local 

• Possibilidade de escolha na ementa diária 

• Oferta de menu vegetariano 

• preguiça de fazer em casa. 

 

* Acessibilidade geográfica inclui respostas como:  
Facilidade de acesso 
Falta de alternativas na proximidade 
Opção mais perto do local de trabalho 

% de colegas que referiram cada parâmetro:                                                                                 Outras razoes apontadas: 

 

 

 

• Trago comida de casa (5 pessoas) 

• Vou almoçar a casa  (3 pessoas) 

• Aproveito para tratar de assuntos pessoais ao almoço 

• Com temperos acentuados (pimenta, noz moscada, 
picante) 

• Confeção rudimentar 

• Horários desfasados ou necessidade de quebrar rotina 

• NÃO HAVER TEMPO 

• Não ser oportuno 

• Pelo preço a CMC paga á empresa almoço fora e com 
qualidade 

• POR NÃO VARIAREM A EMENTA 

• qualidade dos produtos 

• Refeitório muito barulhento (má acústica) e pouco 
acolhedor 

• Alternar "almoço refeitório" ! Pouca qualidade de vez 
em quando! 
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5. Como avalia os seguintes parâmetros? 

(de 195 a 198 respostas) 

 



 

 pág. 4 

 

7. Quer deixar-nos algum comentário e/ou sugestão? 

 

 

1. Criar opções de menu mais saudáveis tipo buffet com take away para os outros edifícios 

2. No horário das refeições não se devia vender senhas de almoço no CC. 

3. Por vezes os pratos vegetarianos têm muito sal 

4. A comida às vezes está mal cozinhada... Grão duro, feijão idem... 

5. Variem a ementa! 

6. Para o preço que a CMC paga pelas refeições e os colaboradores deviam ter melhor qualidade nas 

refeições.  

7. Confeção dos alimentos no local, melhor seleção dos alimentos maior variedade do menu. 

8. as refeições são más! a camara paga uma parte e os funcionários outra...devíamos ter melhor qualidade. 

é uma vergonha. mais grave ainda é saberem da prestação deste serviço e não fazerem nada... 

9. pratos de bacalhau não são feitos com bacalhau Ementa devia ser mais variada 

10. Já seria tempo do município tratar condignamente os colaboradores no que a este tema diz respeito... 

11. Melhoria nas refeições 

12. Ementa mais atrativa/criativa 

13. Ainda que tenha indicado a qualidade e quantidade como razoáveis, a verdade é que estes parâmetros, 

variam muito e muitas vezes dependem de quem serve, e percebe-se perfeitamente a mudança de 

cozinheiro 

14. Muitas das vezes o peso da proteína não é respeitado, havendo por vezes grandes discrepâncias do 

mesmo prato em dias diferentes. 

15. A repetição constante dos pratos semanalmente, ou ate mesmo diariamente, exp: no mesmo dia, vaca á 

Marengo e bitoque de vaca... no mesmo mês, peru , solha ou pescada todas as semanas. Os pratos 

confecionados não coincidem com a descrição na ementa, e hoje aconteceu: salada de bacalhau quente, 

mas o prato estava frio... é descrito determinado prato na ementa, na apresentação ou faltam 

ingredientes ou são escassos. Os copos melhoraram bastante na limpeza, mas ainda não o suficiente pra 

se considerarem limpos capazes de se retirar do tabuleiro sem escolher!! Em termos de quantidade 

também deixa muito a desejar, costeletas de porco, febras, bife do bitoque, parecem folhas de papel de 

tão finos que são. 

16. Maior controle sobre "alguns colaboradores" que servem as refeições, o mesmo controle na quantidade 

que é servida aos funcionários porque infelizmente parece que estão a servir criancinhas das escolas, e 

ao mesmo tempo qualidade na confeção das mesmas que na minha perspetiva deixa muito a desejar, por 

exemplo na confeção das pernas de frango assado, tive que as devolver porque junto ao osso estavam 

mal assadas, situação que ocorreu umas 4 vezes, o bacalhau cozido que me foi servido parecia uma sopa 

de tanta água que vinha no prato e que teve que ser escorrida (com a agravante de me ter sido dada uma 

posta muito pequenina e referenciei o assunto à colaboradora da ICA que me informou que não podia 

dar mais porque tinha ordens superiores para isso) tive azar apanhei o final do tabuleiro e uma 

colaboradora com um discurso inapropriado que era a "tal que atirava" a comida pra dentro dos pratos 

com água e sem brio algum naquilo que estava a fazer e a dizer. Deveriam certos colaboradores da ICA 

ter formação tanto no atendimento como na confeção das refeições, porque não existe qualquer 

justificação plausível para tal acontecer. 

17. Para o trabalhador que almoça todos os dias no refeitório, a qualidade dos alimentos e a confeção da 

refeição deixa muito a desejar 

91 respostas 
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18. 1.Os acompanhamentos das refeições deveriam ser opcionais, incluindo a salada. 2.O sistema de 

marcação da refeição deve ser revisto, muitas vezes há comida confeccionada que não pode ser a nossa 

escolha por estar reservada, isto no refeitório da Adroana, onde à partida podemos escolher o prato no 

momento, não se compreende. 3. Muitas vezes não há qualquer semelhança entre a descrição feita na 

ementa e o que é efectivamente servido. 4. Há grande variação na qualidade das refeições, parece-nos 

que há bons e maus cozinheiros e momentos de sorte e azar para quem é atendido. 

19. O espaço já não é adequado para tantas pessoas. 

20. - A empresa deveria ter um sistema informático integrado de refeições: "Adroana, Cascais Center, Recebo 

o almoço no local de trabalho", onde possamos carregar por multibanco o cartão e um campo no sistema 

informático que conste em que refeitório queremos almoçar. - A ementa a maioria das vezes não condiz 

com o que servem, alteram. - Falta muitas vezes comida. - O pessoal muitas vezes diz que não têm comida 

para guardar para eles comerem o que lhes apetece. - Os alimentos, por exemplo peixe, é de muito má 

qualidade ou servem uma posta só com espinhas; - A confeção dos alimentos é má. Por exemplo salgam 

ou compactam a comida vegetariana, e muitas vezes nem comida vegetariana é. Não sabem fazer. - A 

nutricionista não resolve os problemas que lhe colocam, simplesmente deixa de aparecer. - No refeitório 

Cascais Center, o pessoal da IKA queixam-se de falta de pessoal. - Quando começam a haver problemas 

os chefes desaparecem dias e dias. 

21. Um único talão para quem compra as senhas para toda a semana; Diversidade em carne e peixe; O 

bitoque com alternativa a carne de aves - frango e/ou peru. 

22. a temperatura está muito baixa, quando estiver-mos no pico do inverno, vamos almoçar de casacão 

vestido e manta nas pernas 

23. Colocar mais empregados no Cascais Center de modo ao atendimento ser mais rápido. Obrigar os 

funcionários a carregar o cartão de refeição com um valor mínimo de 5 euros para depois descarregar as 

refeições (de modo a não haver trocos) 

24. comida na generalidade de má qualidade 

25. Abrir c/ mais frequência a porta interna que dá para o pátio para ventilar mais um pouco! Cuidado no 

manuseamento da louça para que em conjugação c/ o burburinho não lembre muitas vezes a "Praça da 

Ribeira (antiga)!" Manter um bom cozinheiro é o ESSENCIAL . 

26. Deveriam melhorar substancialmente a qualidade das refeições, almoço e pequeno almoço. Tomo todos 

os dias o pequeno-almoço no refeitório, a qualidade do pão é má. O pão utilizado para as torradas parece 

esferovite, é seco seco. 

27. As refeições não teem qualquer qualidade, excesso de gordura(óleo), sem qualquer sabor, melhor, tudo 

sabe ao mesmo, mal confecionadas, 

28. Revejam as ementas,há semanas que são sempre os mesmos pratos, e os acompanhamentos não passam 

do mesmo, porquê sempre couve de Bruxelas, arroz de legumes e feijão verde etc. muitos deles sem 

sabor, há dias em que a comida não sabe a nada é desenxabida (SEM SABOR), isto não é sempre mas 

acontece. Quanto ao prato opção é sempre omeleta! mas sinceramente vocês provam-nas? sejam mistas, 

alho francês , camarão(Onde estão?) etc. Não sabem a Nada. Umas muito altas só para inglês ver, o 

recheio nem vê-lo, outras baixíssimas, acabou o pó ( os ovos)? É uma vergonha. 

29. Devem avaliar a qualidade dos alimentos. Fiscalizem as arcas frigorificas. 

30. Melhorar a qualidade geral das refeições 

31. Mais rapidez no atendimento e melhor qualidade na alimentação. 

32. É possível cozinhar com menos gordura, mais sabor e mais variedade e ser barato. Investir em legumes 

(por exemplo salteados em azeite) e eliminar o oleo do arroz e massas. Investir mais em condimentos do 

que em sal para dar sabor à comida. Grelhar os bifes do bitoque em vez de os mergulhar em óleo. Em 

suma, podem investir em menos pratos mas com mais qualidade. 

33. Tenho questionado varias vezes, se os alimentos são cozinhados com alguns aditivos pois é com alguma 

frequência que tenho problemas de inchaços intestinais, coisa que nunca tive. Se estiver uma semana 
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sem comer no refeitório, o problema desaparece. Tenho falado com vários colegas sobre o assunto e 

todos se queixam do mesmo, pelo que era importante averiguar essa situação. 

34. MELHORAR QUALIDADE DA COMIDA 

35. As marcações de refeições deveria se poder fazer via net. 

36. Ementas muito repetitivas, nutritivamente pobres e com muito pouca higiene em copos e talheres 

disponibilizados. Já apresentei uma reclamação, salvo erro em 2017 e até à data não obtive qualquer 

resposta. 

37. a nível da qualidade das refeições e quantidade, não respondi porque nem sempre é bom. Para o que a 

Câmara paga não justifica muitas das vezes a qualidade e quantidade que é apresentado. A nível da 

ementa nem sempre é das melhores, sabemos que é refeição de refeitório mas não tem que ser má, já 

percebi que a empresa tem muito bons cozinheiros, não haverá necessidade de muitas das vezes a 

comida, não interessar a ninguém. Para não ser muito negativa temos dias que a refeição está muito bem 

confecionada. Seria bom ser sempre assim. Já agora agradeço que quem faz a ementa tenha um pouco 

mais de atenção. 

38. Substituição do cozinheiro. 

39. sendo a hora de almoço compreendida entre as 12h e as 14h, não se compreende que já não existam 

certos pratos da ementa antes da 13h... também nunca consegui perceber porque é que quando o prato 

de carne e porco o bitoque também é de porco e quando é vaca o bitoque também é de vaca, mas a 

nutricionista lá dever ter as suas razões... 

40. MARCAÇÃO DE REFEIÇÕES ELETRONICA; EVITAR CONCENTRAÇÕES DE NÃO TRABALHADORES NOS 

HORÁRIOS PICOS DAS REFEIÇÕES. 

41. A QUALIDADE DA CONFEÇÃO DAS REFEIÇÕES É MUITO INSCONSTANTE E PODE IR DO BOM AO MUITO 

MAU. O PREÇO NÃO PODE JUSTIFICAR TUDO, POIS NA PRATICA O PREÇO FINAL NÃO CORRESPONDE AO 

QUE O TRABALHADOR PAGA. 

42. DEVEM VARIAR MAIS AS REFEIÇÕES 

43. DEVE VARIAR O MENU DAS REFEIÇÕES 

44. FALTA DE QUALIDADE DO ESPAÇO BEM COMO FALTA DE FORMAÇÃO DO PESSOAL QUE NELE TRABALHA. 

45. GOSTAVA QUE FOSSE UM POUCO MELHOR POR NÃO TEM VALOR NENHUM 

46. BOA QUALIDADE DE REFEIÇÃO E SERVIÇO XPTO 

47. POR MIMPODEM AUMENTAR UM POUCO O PREÇO MAS TAMBÉM A QUALIDADE 

48. DEVEM VARIAR MAIS A EMENTA 

49. COMIDA COM QUALIDADE E BEM CONFECIONADA. 

50. MELHORIA NA COMIDA 

51. DEVERIA SER SÓ UM PREÇO A INCLUIR A REFEIÇÃO COMPLETA 

52. Sugere-se que também se possa realizar a marcação ou anulação de refeições online até às 10.30h como 

se procede nos espaços físicos (refeitório). Mais se informa que a quantidade de alimentos que se coloca 

nos pratos é geralmente mais do que suficiente (por vezes excessiva) mas que se deveria investir na 

qualidade dos produtos e da confeção dado que o valor que o funcionário paga não reflete o custo total 

que é pago por cada refeição/funcionário. A variedade também poderia ser maior. A simpatia e dedicação 

dos funcionários é notória. 

53. Seria interessante existir a forma de pagamento de carregamento de cartão, pois desta forma deixaria de 

existir dinheiro, facilitando assim o trabalho dos funcionários. 

54. A qualidade e a forma de tratamento da confeção e dos alimentos é muito insatisfatória para o valor total 

de cada refeição (trabalhador+CMC), as ementas são redundantes de semana para semana, a refeição 

não cumpre o mencionado nas ementas, a qualidade dos produtos é muito fraca. 

55. Aumentar a variedade das refeições de carne. É muitas vezes frango. 

56. MÁ APRESENTAÇÃO DOS TABULEITOS. NÃO HAVER TALHERES PARA A SOBREMESA E SOPA 

CONFECIONADOS. 
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57. Melhor e maior variedade nas ementas e serviço de refeições com o mencionado nas ementas 

58. Melhoramento da comida, nos talheres e mais higiene no modo geral 

59. Muitas vezes fora do serviço, em casa não se conegue aceder ao site para ver as refeições 

60. Sistema de marcação opção de compra a semana toda e sefaltar algum dia ser permitido almoçar na 

semana a seguir. Casa de banho dos homens só tem um urinol a funcionar. 

61. Não, obrigado. 

62. No item "serviço qualidade no atendimento" coloco o parâmetro bom tendo em conta o excelente serviço 

da D. Filomena, por 

63. Para quem come todos os dias na Adroana , a maior parte dos dias a qualidade da comida é muito má . A 

qualidade/preço que é pago( por quem faz a refeição e pela CMC) á empresa , roça o medíocre na maioria 

das vezes. Agradeço a vossa atenção e compreensão para a qualidade/quantidade do serviço prestado. 

Aproveito também para realçar o excelente trabalho/serviço efetuado pela D. Filomena. 

64. Como recebo os almoços no local de trabalho há várias questões que não se aplicam à situação. 

65. Peço maior sensibilidade para quem pede um reforço da dose!!! 

66. Melhorar a qualidade e confeção dos produtos ( por exemplo, haver mais que um tipo de sopa e com 

qualidade ) . O preço que recebem justifica isso! E se houver que fazer correções, a esse nível, que se 

façam! 

67. Penso que se deveria rever a organização das filas de espera, por vezes é um pouco confuso. Reduzir o sal 

é de facto uma prioridade, mas a comida não tem sabor, tendo que optar pelos molhos, o que também 

não é uma prática saudável.  

68. A ementa deveria ser mais diversicada durante o mês e incluir mais verduras/vegetais 

69. Possibilidade de comprar o jantar só com o meu cartão e ao mesmo preço (1,80 euros) 

70. Qual o papel de uma nutricionista no refeitório há hora de almoço? A comida é servida com bastante 

gordura e as batatas fritas são muitas vezes servidas queimadas (cor castanha). 

71. A comida não deve conter (pimenta, noz moscada, picantes), há pessoas, que não se dão bem com este 

tipo de temperos. Almoçava todos os dias, sentia inchaço no estômago, até a salada (alface) me fazia mal. 

Depois passei a trazer almoço e como todos dias alface. 

72. A comida não costuma ser das melhores, as omeletes por exemplo (as mistas as vezes nem o fiambre e o 

queijo tem). A comida costuma estar muito salgada ou seca, entre outros problemas! 

73. A qualidade de confeção é boa dependendo do cozinheiro. Há dias que não não satisfazem. A ementa 

relativa a dieta, na maioria, não é compatível com dieta. A quantidade também é relativa, sobretudo as 

saladas que são mínimas. Sugeria que para introduzem para além do prato completo ou só prato, o prato 

+ sobremesa, por exemplo, ou prato mais sopa, como opção de escolha. No que se refere ao sistema de 

marcação, nem sempre é o mais adequado. Quando não há acesso ao site não é possível a marcação. 

Devia ser possível também via telefone para esses casos. 

74. Simpatia do atendimento - muito bom 

75. A necessidade de 2 caixas leva a mais demora entre a chegada ao refeitório e o inicio da refeição 

76. A Câmara dá bastante dinheiro pelo que, pelo preço pago, a qualidade devia melhorar e os pratos 

confecionados como nos restaurantes 

77. Por vezes não existe a refeição encomendada A sobremesa tem que ser tirada sem ainda se ter tabuleiro 

78. Muito tempo de espera. Deviam ter 2 pessoas a empratar 

79. Ambiente abafado e barulhento Devíamos poder marcar online e por telefone O tempo de espera nas 

filas continua a ser muito 

80. Cascais Center - ementa igual a Adroana 

81. No Cascais Center, ter a escolha de bitoque como na Adroana 

82. Redfeições com melhor qualidade e confeção 

83. Como todos os dias no refeitório e a qualidade das refeições é muito má Já me apareceu plásticos e papeis 

na comida 
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84. Continuem assim, sempre dando o seu melhor. Obrigado 

85. Necessidade urgente de reorganização do atendimento/fila de espera, para maior rapidez do serviço 

86. Por mais um funcionário a empratar para diminuir a fila- Opção vegetariana por vezes mal confecionada 

- mais rico a nível nutricional 

87. Refeições mais diversificadas. São muito repetitivas 

88. Mais 1 funcionario nos pequenos almoços e nos almoços 

89. Acho que seria bom fazerem uma mudança de empresa para se poder ter outro tipo de qualidade e 

variedade de ementas 
90. COM A ATUAL FUNCIONARIA DE BAR O SERVIÇO É EXCELENTE E MUITO RESPONSAVEL 

91. O mau atendimento não se aplica a todos os colaboradores 

 

 

 


