
 

 

Projeto implementado por: 

Alimentação é Direito! 

Fortalecimento do Direito Humano à 

Alimentação e Nutrição Adequadas em 

Portugal 

Porquê este projeto? 

Os efeitos das alterações climáticas sobre a 

resiliência alimentar global, o aumento crescente 

de doenças crónicas resultantes da alimentação 

inadequada e o aumento de pessoas em situação 

de insegurança alimentar e nutricional, colocam 

sérios desafios ao nosso futuro. 

A realização do Direito Humano à Alimentação e 

Nutrição Adequadas (DHANA) está interligada 

com a promoção de sistemas alimentares 

sustentáveis, justos e que atendem aos interesses 

das gerações futuras, influenciando, assim, o 

alcance dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável. 

Em Portugal, apesar do tema da alimentação 

estar na ordem do dia, os novos desafios 

multidimensionais que se colocam à garantia da 

Soberania e da Segurança Alimentar e Nutricional 

do país não são ainda claramente percecionados. 

O número de portugueses que não tem 

capacidade em aceder regularmente a uma 

alimentação adequada está estimado em cerca de 

2 Milhões e o número de afetados pela má-

nutrição não cessa de aumentar (cerca de 6 

milhões de pessoas obesas ou pré-obesas). Por 

outro lado, o atual quadro institucional, legal e de 

políticas públicas em vigor revela-se fragmentado 

e desatualizado para enfrentar os desafios que se 

colocam hoje nesta área.  

Os grupos sociais em situação de vulnerabilidade 

social e as Organizações da Sociedade Civil (OSC) 

são atores e interlocutores fundamentais no 

processo de construção de alternativas a esta 

situação. Para tal, importa que entendam as 

dinâmicas do sistema alimentar atual, a forma 

como estas impactam desigualmente os 

diferentes grupos sociais e as potenciais 

alternativas para a realização progressiva do 

DHANA.  

✎  
 

 # Objetivos  

 Contribuir para a realização do DHANA em Portugal:  

 - Ampliar e fortalecer as capacidades das OSC e dos detentores de direitos   

 - Influenciar mudanças no quadro institucional, legal, orçamental e de políticas públicas   

   

 # Grupo-alvo   

 Grupos sociais em situação de maior vulnerabilidade à insegurança alimentar e nutricional; decisores   

 políticos, legisladores e formadores de opinião  

   

 # Atividades   

 ✓ Ações de sensibilização junto das Organizações da Sociedade Civil (OSC)  

 ✓ Ações de formação e capacitação sobre o DHANA  

 ✓ Ações de advocacia junto de entidades governamentais  

 ✓ Intercâmbio Internacional sobre DHANA  

 ✓ Campanha pelo DHANA em Portugal  

 ✓ Elaborar materiais de apoio ao trabalho das OSC  

   

 

O projeto Alimentação é Direito! visa 

contribuir para a realização do DHANA em 

Portugal, promover a literacia sobre este 

direito e fortalecer as capacidades da 

sociedade civil para que possa influenciar de 

forma efetiva a geração de mudanças ao 

nível institucional e legal, e no quadro 

orçamental e de políticas públicas. 



 

 

Projeto implementado por: 

 

Quem somos? 

A ACTUAR, em parceria com a FIAN Portugal 

e a FIAN Noruega, convidam-no/a a 

participar no seminário acima referido, 

atividade realizada no âmbito do projeto 

“Alimentação é Direito! - Fortalecimento da 

implementação do Direito Humano à 

Alimentação e Nutrição Adequadas (DHANA) em 

Portugal”, do Programa Cidad@s Ativ@s, 

financiado pelo Active Citizens Fund dos EEA 

Grants, gerido pela Fundação Calouste 

Gulbenkian e pela Fundação Bissaya Barreto. 

 

ACTUAR – Associação para Cooperação e 

Desenvolvimento | Desde a sua génese, em 2007, a 

ACTUAR – Associação para a Cooperação e o 

Desenvolvimento, tem vindo a trabalhar nas áreas 

do desenvolvimento territorial sustentável, do 

Direito Humano à Alimentação e Nutrição 

Adequadas (DHANA), da Segurança Alimentar e 

Nutricional (SAN), numa ótica de defesa dos direitos 

humanos e de promoção da participação social. A 

ACTUAR tem assento em órgãos de governança 

global e participa também em redes globais da 

sociedade civil no âmbito da SAN e do DHANA. Ao 

nível regional, tem experiência consolidada de 

formação, investigação e facilitação de redes nos 

países da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa (CPLP), desempenhando atualmente a 

facilitação de redes regionais da sociedade civil. A 

nível nacional, a ACTUAR exerce ainda o 

Secretariado da ReAlimentar- Rede Portuguesa pela 

Soberania e Segurança Alimentar. | Saiba mais em: 

www.actuar-acd.org  

FIAN Portugal - Associação Portuguesa para a 

Promoção do Direito Humano à Alimentação e 

Nutrição Adequadas | A FIAN Portugal é a secção 

nacional da FIAN Internacional, uma organização 

internacional de direitos humanos, sem fins 

lucrativos, sem qualquer afiliação religiosa ou 

política, criada em 1986 que trabalha para 

promoção e defesa do Direito Humano à 

Alimentação Adequada em todo o mundo. O 

trabalho da FIAN baseia-se na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos e outros instrumentos 

internacionais de direitos humanos, sendo uma 

organização com estatuto consultivo junto das 

Nações Unidas. A FIAN Portugal trabalha sobre 

Políticas Públicas e Governança da segurança 

Alimentar e Nutricional, com o objetivo de 

promover o cumprimento dos direitos económicos, 

sociais e culturais, em particular o Direito Humano 

à Alimentação e Nutrição Adequadas a fim de 

superar a fome e a desnutrição no mundo. A FIAN 

Portugal é membro da Rede Global para o Direito 

Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas 

(GNRtFN) e rede internacional Nyéléni. | Saiba mais 

em: www.fianportugal.org   

FIAN Norge | A FIAN Noruega é a secção 

norueguesa da FIAN, uma organização 

internacional de direitos humanos, sem fins 

lucrativos, sem qualquer afiliação religiosa ou 

política, criada em 1988 que trabalha para 

promoção e defesa do Direito Humano à 

Alimentação Adequada em todo o mundo. O 

trabalho da FIAN baseia-se na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos e outros instrumentos 

internacionais de direitos humanos, sendo uma 

organização com estatuto consultivo junto das 

Nações Unidas. | Saiba mais em: www.fian.no 
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