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DESAFIOS DA ALIMENTAÇÃO NA PRÓXIMA DÉCADA

Objetivos de desenvolvimento sustentável…

Desafios globais…

Crescimento
populacional,
urbanização e

envelhecimento

Desigualdades
sociais e

económicas

Insegurança
alimentar e

pobreza

Consumo
excessivo e
desperdício
alimentar…

Fonte: Calicioglu, et al (2019)

Como estamos em Portugal?

Pirâmide Etária Portugal | 2009-2019

Duplo envelhecimento da população:

↑ número idosos (como resultado do
aumento da esperança média de vida)

 Número de jovens (como resultado
da diminuição do índice de
fecundidade)

Fonte: INE, IP (2019).

Retrato de um Portugal Envelhecido

ESPERANÇA MÉDIA DE VIDA

80,8 anos

Há

34 idosos

por cada

100 pessoas
em idade ativa

ÍNDICE DE FECUNDIDADE

1,4 fi lhos

1 em cada 5 pessoas
tem +65 anos

Por cada 100 jovens

há 157 idosos

8,5%  Nata lidade

11% Morta lidade

1,4 milhões
Jovens (0-14 anos)

2,2 milhões
+65 a nos Idosos

Fonte: INE, IP (2019)

EnquadramentoTotal de anos de vida saudável perdidos (DALY)
pela população portuguesa

Fonte: Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável.

Fonte: Direção-Geral da Saúde. A Saúde dos Portugueses. 2016.; Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável.

Carga global de doença atribuível a hábitos
alimentares inadequados
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A Saúde dos Portugueses  | Doenças Crónicas

Fonte: Direção-Geral da Saúde. A Saúde dos Portugueses. 2016.; Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável.

> 50% > 30% ~ 10%

TOP 10 das principais causas de morte:
mais de metade estão relacionadas com hábitos alimentares desadequados

Fonte: http://www.healthdata.org/portugal?language=41

O conjunto de alimentos não incluídos na Roda dos Alimentos contabiliza um
contributo percentual de 29%, dos quais o grupo “Bebidas não alcoólicas” (excluindo
água) contribui com 16%, o grupo “Bebidas alcoólicas” contribui com 7%, o de “Doces,
bolos e bolachas” com 4% e o de “Snacks, salgados e pizzas” com 1%.

O que comemos vs. o que devíamos comer…

FONTE: IAN-AF, Relatório de resultados 2017.

O que temos disponível para comer…

As disponibilidades alimentares em 2016-2020 continuam a
evidenciar uma oferta alimentar excessiva e desequilibrada:

• Sensivelmente adequada nos cereais, derivados e
tubérculos…

• Excessiva em carnes, pescado e ovos…
• Insuficiente em hortícolas e frutos…

A disponibilidade energética média diária por habitante
4 075 kcal, representa o dobro o valor recomendado para um
adulto saudável

BALANÇA ALIMENTAR PORTUGUESA – 2016-2020

Adaptado de: Balança alimentar Portuguesa 2012-2016; IAN-AF Relatório de resultados (2017)

Recomendações DisponibilidadeConsumo

↑ alimentos de origem animal

 alimentos de origem vegetal

Uma questão de acesso | Insegurança Alimentar

Taxa de risco de pobreza
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Após transferências
Sociais 17,9 18,0 17,9 18,7 19,5 19,5 19,0 18,3 17,3 17,2 16,2 18,4

Após transferências
relativas a pensões 26,4 25,4 25,3 25,5 26,7 26,4 25,0 23,6 22,7 22,7 21,9 23,0

Antes de qualquer
transferência social 43,4 42,5 45,4 46,9 47,8 47,5 46,1 45,2 43,7 43,4 42,4 43,5

IAN-AF 2015-2016

Uma transição nutricional | Adesão ao Padrão Alimentar Mediterrânico

Fonte: Lopes C et al.  Inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física, IAN-AF 2015-2016: Relatório de resultados. Universidade do Porto, 2017. Disponível em www.ian-af.up.pt.

Sistemas de rotulagem nutricional
simplificada (FOP-NL)

40% dos portugueses
não compreendem a

informação
nutricional presente

nos rótulos dos
produtos alimentares.

40% dos portugueses
não compreendem a

informação
nutricional presente

nos rótulos dos
produtos alimentares.

Com rotulagem simplificada os consumidores apresentam 3 a 5 vezes mais
facilidade em escolher um produto mais saudável

FONTE: https://alimentacaosaudavel.dgs.pt/pnpas/modificac ao-da-procura-educacao /rotulagem/

Caminhar para facilitar as escolhas…

Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software
.c

om Clic
k t

o buy N
OW!PD

F-XChange Product

w
w

w.tracker-software

.c
om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now


01/04/2022

3

Desafios globais…

Crescimento
populacional,
urbanização e

envelhecimento

Desigualdades
sociais e

económicas

Insegurança
alimentar e

pobreza

Consumo
excessivo e
desperdício
alimentar…

Fonte: Calicioglu, et al (2019)

Cobertura mediática sobre a

Pandemia de
Coronavírus a partir das
capas dos jornais “Correio da Manhã”,
“Jornal de Notícias” e “Público”
Fonte: https://medialab.iscte-iul.pt/a-montra-jornal istica-na-
estacao-pandemica-iii/

Desafios globais…

Crescimento
populacional,

urbanização e
envelhecimento

Desigualdades
sociais e

económicas

Concorrência no
uso de recursos

naturais
Alterações
climáticas

Guerras,
conflitos

regionais e
desastres
naturais

Insegurança
alimentar e

pobreza

Transição
nutricional

Aumento das
migrações

Consumo
excessivo e
desperdício
alimentar

Produção e
inovação

tecnológica na
agricultura

Fonte: Calicioglu, et al (2019)

Pandemias…

A COVID-19 provocou alterações no quotidiano das pessoas:

• Adoção de comportamentos mais sedentários;

• Alterações nos hábitos alimentares em 45% dos portugueses, com 42% a admitirem ter
sido para pior;

• Aumento da insegurança alimentar, em que um em cada três portugueses (33,7%)
manifestou preocupação quanto a uma possível dificuldade no acesso a alimentos e
8,3% indicou ter dificuldades económicas no acesso a alimentos;

• Redução da atividade assistencial, em que muitos indivíduos com doenças crónicas,
particularmente vulneráveis e em risco de malnutrição, viram comprometidos os seus
cuidados de saúde e de nutrição;

Guerras…

Seguros

Saudáveis

Sustentáveis

Suficientes

Produção & consumo de alimentos…

Para onde
queremos [temos de?!?] ir?

Desafios…

Disponibilidade

- Melhorar a produtividade e
sustentabilidade da agricultura,
dando resposta à procura
crescente de alimentos;

- Assegurar uma utilização
sustentável dos  recursos
naturais;
- Combater as alterações
climáticas e a  intensificação dos
perigos naturais;
- Prevenir riscos transfronteiriços
e emergentes para os sistemas
al imentares.

Acesso

- Erradicar a fome e todas as
formas de malnutrição;

- Reduzir as desigualdades;

- Erradicar a pobreza;

- Res iliênciaa  crises, desastres e
confl itos prolongados.

Sistémicos

- Tornar os sistemas alimentares
mais eficientes, inclusivos e
resilientes;

- Promover a  implementação de
políticas nacionais e
internacionais eficazes e
coerentes.
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Take home messages

 As escolhas alimentares individuais têm um impacto decisivo na saúde humana e ambiental;

 Capacitar os consumidores para as melhores escolhas alimentares, do ponto de vista da saúde e do
meio ambiente;

 Promover o diálogo e parcerias entre o conhecimento científico e tecnológico e o conhecimento local
agrícola;

 Revisitar/reinventar a Dieta Mediterrânica, enquanto padrão alimentar promotor do bem-estar dos
indivíduos e do planeta (biodiversidade, sazonalidade, produção local, a cultura e a sustentabil idade);

 Garantir a food security (i .e. combater a insegurança alimentar), promovendo soluções para uma
alimentação saudável, sustentável e acessível a todos;

 Transição para sistemas alimentares que assegurarem o direito a uma alimentação adequada a todos
os portugueses, com um olhar muito particular para os grupos populacionais mais vulneráveis.

JOSÉ CAMOLAS

VICE-PRESIDENTE DA DIREÇÃO

ORDEM DOS NUTRICIONISTAS

23 DE MARÇO DE 2022

DESAFIOS DA ALIMENTAÇÃO NA PRÓXIMA DÉCADA
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