
 

PROJETO PÃO.COME 

Coordenadoras do Projeto: Ana Maria Rodrigues (Técnica de Saúde Ambiental)      

    e Cristina Pecante (Médica de Saúde Pública) 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estabeleceu uma meta de redução global no consumo de sal na dieta, e 

pediu a todos os países para reduzir a ingestão média de sal na população para valores menores ou iguais a 5g/dia, 

com o objetivo de reduzir o consumo de sal em 30% até 2025. 

Considera-se que, independentemente de as escolhas alimentares serem feitas pela população, é essencial que as 

autoridades e outros parceiros envolvidos nesta temática e estabeleçam metas objetivas para reduzir o teor de 

sal noutros alimentos, disponibilizando à população alimentos seguros e saudáveis. 

A publicação da Lei nº. 75/2009, de 12 de agosto, vem de encontro ao preconizado pela Unidade de Saúde Pública 

Zé Povinho, ACeS (Agrupamento de Centros de Saúde) Oeste Norte, no sentido de promover uma redução do teor 

de sal no pão, uma vez que diversos estudos realizados sugeriram que o pão contribui com teores de sal elevados 

para o total ingerido pela população. 

Portugal foi o primeiro país ocidental a criar uma lei para a limitação da quantidade máxima de sal no pão (1,4g de 

sal, por 100 gramas de produto final ou 0,55g de sódio).   

 

A Unidade de Saúde Pública Zé Povinho do ACeS Oeste Norte, que compreende os concelhos da Alcobaça, 

Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré, Óbidos e Peniche, tem em curso o Projeto Pão.come que se trata de um 

projeto de intervenção comunitária que, através da redução do valor médio de sal tradicionalmente adicionado ao 

pão, pretende melhorar a saúde da população. 

Este projeto tem a sua intervenção junto das Unidades Industriais de Panificação para que seja diminuído em 50% 

o valor médio de sal adicionado no fabrico de pão. 

Neste ACeS, os concelhos de Alcobaça, Caldas da Rainha e Nazaré iniciaram a implementação deste Projeto em 

2007, tendo já obtido resultados bastante positivos, com uma redução significativa de sal adicionado àquele 

alimento.  

Com o alargamento deste projeto em 2010 aos outros três concelhos da Região Oeste Norte, atingimos assim uma 

população de cerca de 200.000 habitantes. 

Em cada concelho e para cada padaria aderente, o projeto de implementação tem a duração de dois anos e está 

dividido em 4 fases semestrais: 

1.ª fase de diagnóstico-análise e doseamento do teor de sal numa amostra de pão de cada padaria (máximo 

recomendado 1,5 g/ 100 g de pão); 

2.ª, 3.ª e 4.ªfases de implementação e avaliação-análise ao pão para avaliação da diminuição progressiva do sal 

adicionado (máximo recomendado na última fase de 0,8 g/ 100 g de pão).  

Paralelamente à análise do teor de sal do pão, as padarias serão alvo de vistorias sanitárias para avaliação das 

instalações e equipamento, assim como avaliação dos procedimentos / funcionamento e implementação de boas 

práticas de laboração na indústria de panificação. 

 



 

Posteriormente à fase de implementação de 2 anos, prevê-se a monitorização anual das “Padarias Saudáveis”, quer 

nos aspetos estruturais e de funcionamento, quer no aspeto analítico do teor de sal adicionado ao pão.  

A parte analítica é realizada no Laboratório de Saúde Pública de Leiria, da ARS Centro, respeitando 

criteriosamente fatores de uniformidade de tratamentos das amostras. 

As padarias que atingirem os objetivos propostos receberão um Certificado de “Padaria Saudável” e/ou “Padaria 

Saudável com Boas Condições Higio-Sanitárias”, com a validade anual, emitido pela Unidade de Saúde Pública Zé 

Povinho, ACeS Oeste Norte. 

 

Nos concelhos de Alcobaça, Bombarral, Caldas da Rainha, Nazaré e Peniche, a maioria das padarias aderentes já 

se encontram em fase de monitorização. 

PADARIAS EM FASE DE MONITORIZAÇÃO 

 2017 

Concelho Padaria Tipo Pão 

Alcobaça Lérias 
Caseiro Regional 

Melhorado 

Bombarral 
Migalhas Bola Caseira 

Rossio Bola 

Caldas da Rainha 

E’Leclerc Cacete 

Litoral Regional 

Ramalhosa Regional 

Cidade Nova 
Viana 

Caseira 

Sérgio Henriques Viana 

Viola Caseiras 

Nazaré 

Padaria 33 Bola 

Queque Cenoura 
Pão d’avó 

Bola 

A Baguete 
Pão pequeno 

Bola 

Peniche 

Pão Quente Bolinha 

Bergló Bolinha 

P. Momentos Caseiro Pequeno 

Arcadas D’El Rei Bolinha 

Real Sabor Bolinha 

Arcadas do Jardim Bolinha 

Doce Fantasia Bolinha 



 

 

 

Os concelhos de Alcobaça, Caldas da Rainha e Óbidos finalizaram a 4ª fase nas amostras que se encontravam em 

Fase de Implementação. Presentemente o concelho do Bombarral, irá a finalizar a 4ª. Fase de Implementação. 

                                          PADARIAS EM FASE DE IMPLEMENTAÇÃO 

(2015 / 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temos em toda a área de abrangência do ACeS Oeste Norte, 19 Padarias com 23 amostras de pão 

diferentes em Fase de Monitorização, das quais 69,5 % cumprem os critérios para classificação de 

Padarias Saudável, além das 6 padarias com 8 amostras de pão diferentes em Fase de Implementação, 

das quais 4 com 6 amostras já terminaram a 4.ª fase de implementação.  

Na presente data, conseguimos alcançar no global 80 % das padarias aderentes ao Projeto e 93,5 % de 

amostras de pão com teores de sal inferiores a 0,8 g NaCL/100 g de pão. 

 

Em conclusão, este projeto só poderá ser desenvolvido com sucesso se houver uma adesão, colaboração 

e empenho por parte das indústrias de panificação, das unidades integradas em estabelecimentos de 

bebidas, dos profissionais de saúde, dos orgãos de comunicação social e da população em geral, de modo 

a maximizar a intervenção num dos fatores de risco mais importantes nas doenças cárdio-vasculares – 

a hipertensão arterial, diretamente associada ao elevado consumo de sal. 

O ACeS Oeste Norte é, de momento, o único dos 15 ACeS da Região de Lisboa e Vale do Tejo com o 

projeto implementado. 

 

Caldas da Rainha, 6 de Agosto de 2018 

Unidade de Saúde Pública Zé Povinho, ACeS Oeste Norte 

Concelho Padaria Tipo Pão 

Alcobaça Padaria Modelo 
Centeio 

Shape 

Bombarral 
Migalhas Pão Integral 

Pão D’Aldeia Bola Caseira 

Caldas da Rainha Sérgio Henriques Caseiro 

Óbidos 

Capinha D’Óbidos Bolinha 

Vale Florido 
Integral 

Caseirinha 


