
 

 Rumo a uma estratégia para a 

realização do Direito Humano 

à Alimentação Adequada em 

Portugal 
Debate nacional a partir da experiência 

internacional 

27 de abril de 2021 | 9h30 
Inscrição gratuita (obrigatória) através deste link >>  

Mais informação sobre o evento neste link >> 

 

Este evento é um esforço 

conjunto, realizado em 

parceria com o projeto 

Responding to hunger: a 

toolkit for learning and 

action, realizado no 

âmbito do Programa 

Erasmus+, apoiado pela 

União Europeia 

https://forms.gle/ni3WDjHvdM7AVZpm7
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sfFeE6vBifpJlyIZPWJk5ss16FoDS2qB
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Rumo a uma estratégia para 

a realização do Direito 

Humano à Alimentação 

Adequada em Portugal  

Debate nacional a partir da experiência 

internacional | 27 de abril de 2021  

[english version below] 

Contexto  

▪ Aumento da insegurança alimentar e da pobreza 

alimentar em Portugal; 

▪ Organizações da sociedade civil na linha da 

frente: os recursos existentes não são suficientes 

para ir além da mitigação da fome; 

▪ Contributos da insegurança alimentar para a 

situação de sindemia global; 

▪ Necessidade de informação clara e objetiva para 

apoiar um debate público esclarecido: ausência 

de monitoramento (participativo) das respostas 

existentes e que permita dar visibilidade a áreas 

de intervenção ainda não cobertas; 

▪ Urgência de um quadro legal, institucional e de 

políticas públicas adequadas para implementar o 

Direito Humano à Alimentação e Nutrição 

Adequada (DHANA) face aos compromissos 

internacionais de Portugal nesta matéria; 

▪ Importância de construir mecanismos de 

governança intersectoriais para respostas mais 

coerentes, eficazes e eficientes; 

▪ Importância de integrar a participação social, em 

particular, a dos grupos sociais em situação de 

maior vulnerabilidade, nos mecanismos de 

governança do DHANA; 

▪ Necessidade de integrar a inclusão social na 

agenda de construção de sistemas alimentares 

sustentáveis e saudáveis. 

 

 

 

Objetivos 

Promover o debate nacional sobre o Direito 

Humano à Alimentação Adequada (DHANA); 

Elencar contributos para a incorporação 

operacional do DHANA na Estratégia Nacional de 

Segurança Alimentar e Nutricional do Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional de 

Portugal (CONSANP), a partir da situação atual do 

país e de reflexões ao nível internacional. 

 

Enquadramento do evento 

Evento promovido pelo projeto “Alimentação é 

Direito! - Fortalecimento da implementação do 

Direito Humano à Alimentação e Nutrição”, 

desenvolvido no quadro do Programa Cidadãos 

Ativ@s!, suportado pela componente Active 

Citizens Fund dos EEA Grants e gerido pela 

Fundação Calouste Gulbenkian e a Fundação 

Bissaya Barreto, em parceria com o projeto 

“Responding to hunger in Europe – A toolkit for 

learning and action”, desenvolvido no âmbito do 

programa Erasmus+, financiado pela União 

Europeia, e implementado pela FIAN Portugal, 

FIAN Bélgica, FIAN Áustria, FIAN International, 

URCENCI e Universidade de Coventry. 

 

 

http://actuar-acd.org/portfolio/alimentacao-direito/
http://actuar-acd.org/portfolio/alimentacao-direito/
http://actuar-acd.org/portfolio/alimentacao-direito/
https://www.fianportugal.org/responding-to-hunger-a-toolkit-for-learning-and-action.html
https://www.fianportugal.org/responding-to-hunger-a-toolkit-for-learning-and-action.html
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Programa  

Abertura  

09h30 Júlia Alves - FIAN Portugal Boas vindas 

09h35 Arvid Solheim – FIAN Noruega Boas vindas  

09h40 
Diogo Figueiredo - Programa Cidadãos 

Ativ@s - EEA Grants  
Boas vindas  

09h45 Joana Dias - ACTUAR Enquadramento do evento 

09h50 

Orador convidado internacional 

Juan Garcia Cebolla – Líder da Equipa de 

Direito à Alimentação/ FAO 

A operacionalização do DHANA a nível 

nacional: lições aprendidas a nível internacional  

10h05 pausa  

Implementação do Direito Humano à Alimentação – situação, desafios e caminhos 

10h15 Ana Vizinho - EAPN Portugal  Pobreza alimentar em Portugal  

10h35 
Helena Trigueiro – Nutricionista, NNEdPro 

Global Centre for Nutrition and Health  

Saúde e vulnerabilidade à insegurança 

alimentar  

10h55 Nélia Neves - FIAN Portugal  
Implementação do DHANA em Portugal – 

visão da sociedade civil 

11h15 Francisco Sarmento – Especialista em SAN  Governança e DHANA em Portugal  

11h35 Artur Gregório – In Loco 
O papel dos circuitos curtos na garantia da 

Segurança Alimentar e Nutricional 

11h55 
Debate 

Moderação - Sara Rocha/ REALIMENTAR 
 

Encerramento 

12h50 

Isabel Palma - Gabinete de Planeamento, 

Políticas e Administração Geral do 

Ministério da Agricultura de Portugal 

Comentário 

13h00 ACTUAR 
Apresentação da petição “Por uma Lei de Bases 

de Alimentação em Portugal”; notas finais 

 

 

 Inscrições 

Participe no debate inscrevendo-se através do seguinte formulário: 

https://forms.gle/JgfhtjUvxq2Zi4mUA 

Para mais informações contacte: comunicacao@actuar-acd.org Contamos consigo! 

 

https://forms.gle/JgfhtjUvxq2Zi4mUA
mailto:comunicacao@actuar-acd.org
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Towards a strategy for 

implementing Human 

Right to Adequate Food in 

Portugal 

A national debate based on the 

international experience | 27th April 2021 | 

10h30 (CET time) 

Context 

• Increased food insecurity and food poverty 

in Portugal; 

• Civil society organizations at the forefront: 

available resources are not enough to go 

beyong the mitigation of hunger; 

• Contributions of food insecurity to the 

global syndemic situation; 

• Need for clear and objective information to 

support an informed public debate: no 

(participative) monitoring of existing 

responses to give visibility to not covered 

areas; 

• Urgency for an adequate legal, institutional 

and public policy framework to implement 

the Human Right to Food and Adequate 

Nutrition (DHANA) in view of international 

Portugal's commitments; 

• The need to build intersectorial governance 

mechanisms to accomplish nore coherent 

and efficient responses 

• Importance of integrating social 

participation, particularly of the most 

vulnerable social groups, into right to food 

governance mechanisms; 

• The need to integrate social inclusion into 

the agenda for building sustainable and 

heathy food systems. 

Goals 

To promote a national debate on the Human 

Right to Adequate Food  

Generate contributions to its operational 

incorporation in the National Strategy for Food 

Security and Nutrition of the Council for Food 

and Nutrition Security of Portugal (CONSANP), 

based on the current situation of the country 

and in the reflections at the international level. 

Framework of the event 

Event promoted by the project “Food is Right! - 

Strengthening the implementation of the 

Human Right to Food and Nutrition”, developed 

within the framework of the Active Citizens 

Program, supported by the Active Citizens Fund 

component of the EEA Grants and managed by 

the Calouste Gulbenkian Foundation and the 

Bissaya Barreto Foundation, in partnership with 

the project “Responding to hunger in Europe - 

A toolkit for action”, developed under the 

Erasmus + program, financed by the European 

Union, and implemented by FIAN Portugal, 

FIAN Belgium, FIAN Austria, FIAN International, 

URCENCI and the University of Coventry. 
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Program 

 

Opening  

10h30 Júlia Alves - FIAN Portugal Welcoming remarks 

10h35 Arvid Solheim – FIAN Norway  Openning remarks 

10h40 
Diogo Figueiredo - Active Citizens 

Program – EEA Grants Fund 
Openning remarks   

10h45 Joana Dias - ACTUAR Event Framework 

10h50 

International Guest Speaker 

Juan Garcia Cebolla – Right to Food FAO 

Division 

Operationalising the Human Right to Food at the 

national level: lessons learnt from an international 

perspective 

11h05 break  

Implementation of the Human Right to Food – context, challenges and pathways 

11h15 Ana Vizinho - EAPN Portugal  Food Poverty in Portugal 

11h20 
Helena Trigueiro – Nutricionist, NNEdPro 

Global Centre for Nutrition and Health  
Health and vulnerabilities towards food insecurity  

11h40 Nélia Neves - FIAN Portugal  
Implementing Right to Food in Portugal - civil 

society vision of the current situation 

12h15 
Francisco Sarmento – Specialist in Food 

Security and Nutrition  

Governance and the Right to Food and Nutrition in 

Portugal  

12h35 Artur Gregório – In Loco 
The role of short food supply chains towards 

strengthening Food Security and Nutrition  

12h55 
Debate / Facilitator - Sara Rocha 

REALIMENTAR 
 

Closing 

13h50 
Isabel Palma - Portuguese Ministry of 

Agriculture 
Final comments 

14h00 ACTUAR 
Presentation of the petition “Por uma Lei de Bases 

de Alimentação em Portugal” 

 Registration through the form: https://forms.gle/JgfhtjUvxq2Zi4mUA 

 

https://forms.gle/JgfhtjUvxq2Zi4mUA

