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Estão as preocupações, as esperanças e as 
visões d@s jovens presentes nos espaços 
governamentais onde diariamente são tom-
adas decisões que influenciam as nossas vi-
das? De que forma a juventude portuguesa 
sente os grandes desafios que enfrentamos 
globalmente em termos de sustentabilidade 
e justiça alimentar? De que forma represen-
tam estes desafios? Que mensagens têm 
para nos ajudar a avançar?

Estas foram algumas das questões que 
motivaram a ACTUAR, a FIAN Portugal e 
a EAPN Portugal a criar o projeto Por uma 
alimentação saudável, justa e sustentável na 
Europa e no Mundo. O Concurso de “Jornal-
ismo” Cidadão é parte deste projeto e tem a 
principal finalidade de contribuir para o es-
clarecimento da opinião pública, estimulando 
a discussão de temas estruturantes na vida 
quotidiana dos cidadãos e cidadãs, usando as 
estórias e ideias que os próprios jovens escol-
hem abordar. 

Tendo como mote “o que é uma alimentação 
saudável, justa e sustentável?”, o concurso foi 
dirigido a jovens com idades entre os 18 e os 
25 anos, os quais participaram na realização 
de uma capacitação sobre temas como po-
breza, direitos humanos, saúde e nutrição, 
direito humano à alimentação e sistemas al-
imentares sustentáveis. A capacitação pre-
tendeu partilhar alguns conceitos, discussões 
atuais e informações que permitissem aos 
concorrentes situar o desafio de constru-
ir sistemas alimentares sustentáveis numa 
abordagem de direito humano à alimentação 
adequada em Portugal, no contexto da dis-
cussão em curso sobre o processo de tran-
sição ecológica na União Europeia, enquanto 
parte de uma necessária viragem global so-
bre a forma como nos alimentamos. 

Desta forma, pretendeu-se com o concurso 
sensibilizar para os temas da pobreza, do di-
reito à alimentação adequada, das ameaças 
e violações a este direito e possíveis alter-
nativas para a sua implementação; criar um 
espaço para a expressão livre e de envolvi-
mento prático na exploração de temas fun-
damentais da cidadania, criando narrativas 
com a sua própria voz; e promover a partici-
pação ativa em processos de advocacia para 
influenciar a construção de políticas públicas 
na área da alimentação.

Os jovens foram convidados a apresentar tra-
balhos compostos por um texto, um título e 
uma imagem que expressassem o seu ponto 
de vista. Para o júri dos trabalhos do concurso 
contamos com a participação de Jaime Filipe 
(cidadão ativo na luta contra a pobreza e 
membro do Conselho Nacional de Cidadãos/
Conselho Local de Cidadãos de Setúbal da 
EAPN Portugal); Ana Cristina Pereira (jor-
nalista do Jornal Público e autora); Jorge 
Bacelar (Fotojornalista e médico veterinário) 
e Eveline Varela (jovem estudante, associa-
tivista e membro da Associação Moinho da 
Juventude). Aos quatro membros do júri en-
dereçamos o nosso maior agradecimento por 
terem aceite o convite e por todo o esforço 
empreendido para que, entre as suas vidas 
quotidianas preenchidas, terem disponibili-
dade para fazer parte desta aventura e por 
nos terem trazido algumas lições valiosas 
para o nosso trabalho futuro.

A presente publicação visa apresentar os 
trabalhos válidos, temporariamente expos-
tos em Aveiro, Porto e Setúbal e registar as 
vozes da juventude que serão levadas até 
à Presidência Portuguesa do Conselho da 
União Europeia.

NOTA
INTRODUTORIA 
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O grande problema hoje é que os rapazes e as 
raparigas não têm passado. Só têm presente. 

José Saramago

Tudo o que os jovens podem fazer pelos velhos 
é escandalizá-los e mantê-los atualizados.  

Bernard Shaw



Ana Rafaela Rato de Oliveira Batista, 21 anos, Aveiro

Cerca de um terço de toda a produção ali-
mentar no mundo é desperdiçada, de acordo 
com a FAO. Hoje, sabe-se que o sistema ali-
mentar e o desperdício, a seguir à energia e à 
indústria, são o terceiro setor que mais con-
tribui para o aquecimento global, responsável 
pelas alterações climáticas. Segundo os da-
dos da Fusions de 2016, anualmente, a UE-28 
desperdiça 88 toneladas de alimentos, en-
quanto que dois terços da população mundi-
al da região centro e sul da Ásia, assim como 
na África Subsariana, sofrem de uma crescen-
te insegurança alimentar desde 2014. Só em 
2019 registaram-se 690 milhões de casos de 
fome e desnutrição aos quais se somam pelo 
menos mais 132 milhões, devido à crise sani-
tária. A ONU reconhece que são produzidos 
alimentos suficientes para alimentar toda a 
população do mundo, mas a realidade a que 
assistimos é outra. O relatório do Programa 
das Nações Unidas para o Ambiente emiti-
do no início deste ano revela que o caminho 
ainda é longo  ara atingir o tão desejado ob-
jetivo de desenvolvimento sustentável nº12 
sobre o consumo e produção responsável, 
bem como o nº1, nº2 e nº13, no combate à 
pobreza, fome e alterações climáticas. Mas 
nem tudo são más notícias quando dos EUA 
à Austrália, da Europa a África, cada vez mais 
se têm adotado serviços digitais que podem 
apoiar a realização do direito à alimentação, 
combatendo o desperdício e promovendo 
a sustentabilidade dos sistemas alimentar-
es, nomeadamente, nas zonas mais pobres 

do mundo, facilitando assim o acesso à in-
formação e a oportunidades de negócio. 
Chowberry, To good to go, FairMeals, Phe-
nix, KARMA, Olio, Food Rescue Hero, Feed-
ie, No Food Waste, Yo No Desperdício, são 
apenas algumas das Apps que tornam pos-
sível através de um click, obter produtos e/
ou refeições de restaurantes ou cafés a custo 
zero ou a um preço reduzido. Doar refeições 
também já é possível através do Ozharvest 
Food ou SharetheMeal, uma iniciativa “sem 
fronteiras” do Programa Mundial de Alimen-
tos das Nações Unidas (PAM), onde tudo o 
que é necessário são 0,70€ para alimentar 
uma criança durante um dia. A luta contra o 
desperdício alimentar permanece um flagelo 
constante, mas as oportunidades potencia-
das pela tecnologia, notáveis durante a fase 
do confinamento, trazem alguma esperança 
para um futuro onde o consumismo e o des-
perdício, típicos dos tempos que correm, 
sejam substituídos pela conscientização al-
imentar e sustentabilidade, tão necessárias 
à vida. As alterações climáticas têm demon-
strado a urgência numa resposta a estes de-
safios, prevendo-se o agravamento da fome 
nos próximos anos, mas a mudança começa 
por nós mesmos: nos nossos hábitos, nas 
nossas atitudes. Hoje, mais do que nunca, é 
importante que a Europa esteja unida, mas 
também o mundo. Só assim, será possível en-
frentar um dos maiores desafios da história 
da humanidade.

A Luta contra 
o Desperdício 
Alimentar na 
Europa e no Mundo
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Inês Correia Leote, 21 anos, Lagoa

Foi na Rua do Comércio, em Portimão, à por-
ta de uma das poucas mercearias a granel 
do Algarve, que Francisco Carvalho (nome 
fictício), de 76 anos, resumiu o seu consumo 
daquele fruto seco que o cavalete de ardósia 
promovia. Amêndoas e outros frutos secos só 
ocasionalmente e com preferência para ser-
em consumidos em sobremesas caseiras ou 
snacks de supermercado – como os “bolinhos 
de figo” e as amêndoas de chocolate, quando 
é “a época delas”.

Além de frutas, abundam nesta mercearia as 
hortícolas e os cereais – que correspondem 
aos três grupos de maior dimensão na roda 
dos alimentos, o nosso guia alimentar. O In-
quérito Alimentar Nacional e de Atividade 
Física (IAN-AF), realizado entre 2015 e 2016 
por um conjunto de faculdades da Universi-
dade do Porto e de Lisboa, concluiu que o 
consumo médio de frutas e hortícolas dos 
portugueses se situava abaixo do recomen-
dado, enquanto o consumo médio de cereais 
se situava acima. É entre os idosos que estes 
valores se acentuam e Ricardo, de 80 anos, 
também residente no município, confirma-o 
quando partilha que legumes só “na sopa de 
feijão verde ou de nabiça” e sempre com um 
“bom acompanhamento” de pão.

A Associação para a promoção do Direito Hu-
mano à Alimentação e Nutrição Adequadas 
(FIAN Portugal), como a Associação para a 
Cooperação e o Desenvolvimento (ACTU-
AR) e a Associação Portuguesa da Nutrição 
(APN) têm vindo a advogar a necessidade 
de consolidar a legislação sobre o direito à 
Alimentação Adequada como um Direito Hu-
mano. Manifestam-se perante fenómenos que 
acompanham a realidade alimentar portugue-

sa como a insegurança alimentar e a sustent-
abilidade dos sistemas alimentares. 

Segundo o inquérito IAN-AF, 10% das famílias 
portuguesas experimentavam insegurança 
alimentar, na sua maioria incluindo menores. 
Dessas, 3% experimentava insegurança ali-
mentar moderada ou grave. Eram então, à 
data, 214 mil as famílias onde “o consumo de 
alimentos de um ou mais dos seus membros” 
sofria uma redução “por falta de recursos” 
e onde não era possível “comprar alimentos 
para fazer refeições completas e saudáveis”.

Segundo o Comité de Direitos Económicos, 
Sociais e Culturais das Nações Unidas (CE-
SCR) as carências alimentares podem verifi-
car-se quer na ordem da “disponibilidade do 
alimento em quantidades suficientes e livre de 
substâncias adversas”, bem como da sua ade-
quação às tradições culturais e da sua “aces-
sibilidade económica e física”. Além disso, o 
Comité afirma que o Estado deve “respeitar, 
proteger e satisfazer” o direito à alimentação 
adequada, um direito que Luísa Neto, Profes-
sora da Faculdade de Direito da Universidade 
do Porto (FDUP) considerava, já em 2009, ul-
trapassar “a luta contra a fome” e incluir tam-
bém o “acesso à informação nutricional”.

Acresce a estes critérios aquele que sal-
vaguarda a disponibilidade dos alimentos 
para as gerações futuras: o da sustentabil-
idade; pois aquilo que se produz hoje, deve 
ser produzido a pensar no consumo informa-
do que pode ser feito amanhã, por todos e a 
qualquer momento. Não só nas épocas. Nem 
só com chocolate, como dizia Francisco.

“Amêndoas só na 
Páscoa. Aquelas 
doces, com 
chocolate.”
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Bárbara Marto Graça, 20 anos, Fátima (Ourém)

Trabalho 
vencedor do 

3º prémio 
do concurso.

Confrontar a palavra “justiça” e ficar sob a sua 
superficialidade conceptual, é assumir que 
justo é haver igualdade, por outras palavras, é 
o insuficiente quando a alimentação é o pon-
to com o qual se pretende uma interligação. É 
inquestionável a existência de desigualdades 
sociais e de acesso discriminatório à alimen-
tação, mas não deve ser apenas este o foco. 
Se uma alimentação saudável deriva da pa-
lavra saúde, que por sua vez pressupõe um 
bem-estar tanto físico como psicológico, po-
deremos concordar que é inconcebível tê-la, 
quando reina algo moralmente delimitador, 
como a injustiça. Justo seria não só uma dis-
tribuição repartida e acesso uniformizado, 
mas também abordar a alimentação saudável 
na sua dimensão simples, não fazendo desta 
temática um objeto lucrativo e um interesse 
primeiramente monetário, que culmina com 
a sobrecarga de produção e desperdício de 
matérias que necessitariam de ser preser-
vadas para garantir a sustentabilidade.

O conceito de “saudável” sobrepõe o de 
equilíbrio. Hoje assistimos a um espetácu-
lo de encenações e teorias sob os produtos 
que devemos consumir para conseguir um 
regime alimentar promotor de saúde. De um 
único alimento essencial, derivam infinidades 
de opções desnecessárias, passíveis de serem 
encontradas numa divisão no supermercado 
direcionada exclusivamente àquilo que se pre-
tende convencer de que é o ideal. O “equilib-
rado” transfigura-se, cede lugar a particulari-
dades como: “o integral”, sugar free,“bio”,etc. 
O alvo da reflexão está subjacente à questão: 
se no próprio local destinado à aquisição há 
uma distinção do que “é bom”, tudo aquilo 
que é vendido no restante estabelecimento 
passa a ter que conotação?  

A incoerência reina. Aumentar a produção e 
criar esta gama “premium”, incutindo na socie-
dade a necessidade da sua aquisição, parece 

ter sido a decisão dos países desenvolvidos, 
países estes em que a suplementação ganha 
simultaneamente a força equivalente a um 
bem essencial, porque apesar de tudo, as ne-
cessidades nutricionais não estão garantidas 
naquilo que a maioria pode adquirir. 

A população reage, a preocupação aumen-
ta e a maioria, vê-se confrontada com uma 
aparente impossibilidade de aquisição pelo 
elevado nível de preços. A população preci-
sa de saber que uma alimentação nutritiva é 
possível, de forma economicamente viável, 
sem grandes complicações e o mundo precisa 
de estar ciente de que esta nuvem de com-
plexidade, encoraja problemáticas: Na busca 
incessante e limitadora por melhorarmos a 
nossa alimentação, é comum o aparecimento 
de distúrbios, complexos e estereótipos. 

Vivemos num paradigma de controvérsias. 
Se num extremo encontramos um espelho de 
pobreza, em que transparece a falta de aces-
so às bases alimentares que garantem a so-
brevivência e, inclusive, a negação a direitos 
humanos, o outro extremo extravasa o limite 
daquilo que seria um consumo consciente e 
suficiente, promotor de um envelhecimento 
com qualidade.

Em vez de direcionar, exclusivamente, o 
equilíbrio à qualidade dos produtos que são 
colocados no prato, que esse equilíbrio assu-
ma a forma de distribuição transversal. Para 
alcançar o conceito de alimentação saudável 
associada a justiça e sustentabilidade, tam-
bém o investimento na produção em massa 
promovido em alguns países deverá ser, não 
equivalente, mas percentualmente distribuído. 
É urgente reconhecer a alimentação como um 
direito global.

As controvérsias 
do equilíbrio 
alimentar
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Ângela Oliveira, 21 anos, Braga

O marketing é a arte de criar valor, é a magia 
que acende sempre que somos expostos a 
ideias, produtos/serviços que nos agregam. 
É através dele que criamos as nossas per-
ceções do que é ou não imprescindível para 
a nossa vida. 

Durante anos, o marketing baseou-se na ideia 
de persuadir as pessoas a comprarem des-
enfreadamente, porém, os tempos mudam 
e estamos num ponto crucial para a nossa 
própria existência. Se queremos continuar a 
fazer parte da história do mundo, temos que 
agir em conformidade, o consumismo já não 
faz sentido!

A publicidade é uma ferramenta que tem o 
poder de normalizar certas situações, no-
meadamente, a forma como nos alimenta-
mos, quer seja em anúncios, em programas 
televisivos ou em filmes/séries. É comum as-
sistirmos a anúncios que normalizam o con-
sumo de certos alimentos e que promovem 
um estilo de vida que já não é compatível 
com a situação atual do planeta.

O maior investidor publicitário no ano de 
2020, segundo a Media Monitor, totalizando 
um valor de 334,5 milhões de euros, foi uma 
empresa de superfícies de retalho alimentar. 
Estes dados permitem-nos perceber que as 
grandes empresas do setor alimentar são dos 
principais responsáveis para construir uma 
perceção positiva em relação à forma como 
nos alimentamos, de uma forma saudável, 
justa e sustentável. Ao longo dos anos, temos 
observado que a pressão feita pelos consum-
idores tem sido grande em relação a estas 
preocupações, porém as campanhas de gre-
enwashing continuam a estar presentes. 

Segundo a Accenture, os consumidores estão 
cada vez mais preocupados com a proveniên-
cia dos ingredientes e das matérias-primas, 

as políticas laborais e o impacto ambiental 
dos produtos. Os consumidores exigem cada 
vez mais transparência às marcas. As lojas de 
alimentos biológicos registaram um aumen-
to de vendas de mais de 40%, em 2020, em 
França. Portugal segue a tendência interna-
cional, de acordo com a Ecovia Intelligence, 
com um aumento da procura deste produtos. 
Em 2019, as Bio Cantinas chegaram a Portu-
gal, oferecendo refeições biológicas e veg-
etarianas, criando uma consciencialização 
ambiental em toda a comunidade educativa.

A sustentabilidade é um caminho, e como tal, 
cada um tem o seu ritmo, contudo, só através 
da consciencialização ambiental é que é pos-
sível educarmos as pessoas para esta urgên-
cia. No entanto, essa consciência só é ativada 
se a população tiver as necessidades básicas 
asseguradas. Não podemos, nem devemos, 
exigir que todas as pessoas se comportem 
da mesma forma. A sustentabilidade está as-
sente em três pilares: ambiental, económico 
e social. Ainda existe um longo caminho a ser 
feito para que haja cada vez menos pessoas 
em situação de pobreza, sendo-lhes retirado 
um direito de escolha alimentar.

É importante que o marketing seja usado 
de uma forma positiva, principalmente no 
setor alimentar. O marketing verde tem de 
começar a ganhar espaço nas empresas! 
Apesar dos consumidores terem um grande 
poder na hora de consumirem, cada compra 
representa um ato de apoio ou protesto a de-
terminada empresa. os governos ainda con-
stituem o maior poder, portanto, é essencial 
que sejam aplicadas medidas e estratégias 
mais sustentáveis!

O Poder do 
Marketing na 
Sustentabilidade
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Diana Fernandes Rodrigues, 19 anos, Almalaguês (Coimbra)

Localizado no concelho de Coimbra, o Centro 
Paroquial de Bem Estar Social de Almalaguês 
(CPBESA) teve a sua inauguração oficial em 
1974. A instituição, com mais de 50 anos, con-
ta com serviço de creche, ensino pré-escolar, 
Centro de Atividades e Tempos Livres (CATL), 
Centro de Dia, Serviço de Apoio Domiciliário 
e também com a recente Residência Sénior. 
Além disso, o Centro Social é uma entidade 
mediadora do Programa Operacional de Apo-
io às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), 
dirigido pelo Centro de Apoio Social de Pais e 
Amigos da Escola (CASPAE). 

O POAPMC é um programa alimentar que tem 
como objetivo o combate à pobreza e à ex-
clusão social a partir da distribuição de bens 
alimentares que visam suprimir metade das 
necessidades nutricionais dos beneficiários. 
Inicialmente, o programa alimentar abran-
gia 73 idosos, porém, foi alargado para 146 
utentes nas freguesias de Almalaguês, Ceira, 
Castelo de Viegas, Cernache, Torres do Mon-
dego, Assafarge e Antanhol. 

No Centro Social de Almalaguês percorrem-se 
mensalmente muitos quilómetros entre pon-
tos de recolha e domicílios, durante as entre-
gas dos cabazes alimentares. Segundo a dire-
tora do CPCESA, Elza Carvalho, o programa 
alimentar sofreu uma evolução, dado que há 
10 anos faziam-se apenas duas entregas por 
ano e atualmente os cabazes são entregues 
mensalmente, sendo cada vez mais adapta-
dos às necessidades da população. As adap-
tações aos cabazes alimentares foram feitas 
a partir de um estudo orientado pela nutri-
cionista, Adriana Baptista, que constatou que 
numa zona rural os produtos vegetais, ao 
serem mais acessíveis, fazem menos falta do 
que alimentos proteicos e lácteos tais como 

a carne, o peixe e o queijo. Em entrevista, a 
nutricionista referiu ainda que os cabazes 
tinham bastantes produtos congelados e en-
latados, contribuindo, assim, para a necessi-
dade de adaptar o programa. As alterações à 
componente nutricional dos cabazes tiveram 
o apoio da comissão social de freguesias e 
do fundo de emergência social atribuído pela 
Câmara Municipal de Coimbra (CMC), gerido 
pelo Centro Paroquial Social de Bem Estar de 
Almalaguês.

Algumas dificuldades encontradas no pro-
grama são a quantidade de alimentos ou o 
tipo de alimentos fornecidos. Grande parte 
destes problemas são causados por prob-
lemas contratuais entre as empresas. No en-
tanto, o Centro Social de Almalaguês comple-
menta os cabazes com produtos comprados 
no comércio local, apoiando a economia local 
e oferecendo uma maior possibilidade de es-
colha aos beneficiários dos cabazes. 

O direito à alimentação é uma luta próxima 
de todos nós. O acesso a uma alimentação 
saudável, justa e sustentável também de-
pende de programas como este, que é cofi-
nanciado pelo Fundo de Auxílio Europeu às 
Pessoas Mais Carenciadas (FEAC). O direito à 
alimentação é um direito humano que deve ser 
Universal e relaciona-se com uma nutrição ad-
equada e a possibilidade de escolha. À luz de 
instituições como o Centro Paroquial de Bem 
Estar Social de Almalaguês, podemos entend-
er a relevância de uma equipa que trabalha 
diariamente, incluindo durante a pandemia da 
COVID-19, para garantir um pequeno-almoço 
àqueles que mais precisam. 

Centro Paroquial 
de Bem Estar Social 
de Almalaguês 
promove o direito
à alimentação
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Maria Ramos Santos, 19 anos, Aveiro

No meio de uma pandemia com tanta desin-
formação a circular é importante que se veja 
mais a fundo a realidade das repercussões que 
arrastou consigo. O mundo ultrapassa uma 
sindemia global em torno da crise climática, 
pandémica e, consequentemente, económica. 

Desde o século XX que as alterações climáti-
cas começaram a ser alvo de preocupação, 
constituindo atualmente um dos maiores de-
safios e uma ameaça global. Também a situ-
ação pandémica Covid-19, que afeta o mundo 
há mais de um ano, coloca em destaque a ne-
cessidade de mudança e preservação do meio 
ambiente. 

A mudança e o contributo no tema começa 
em nós, cidadãos. A alimentação, por exem-
plo, pode ser um ponto de partida para um 
mundo mais sustentável e harmonioso. Em 
cima da mesa existem opções diretas e obje-
tivas, como a limitação do consumo de carne 
e outros alimentos de origem animal, mas 
existem outros pequenos passos capazes de 
marcar pela diferença. 

Face ao confinamento e à importância de 
manter uma alimentação saudável, por todo 
o país têm sido desenvolvidas iniciativas em 
que os alimentos vão da horta diretamente à 
porta de sua casa. É o caso da Maria do Po-
mar, um projeto que leva fruta e legumes até 
a casa dos portugueses de modo a incentivar 
uma alimentação detox. A montra é exclusiv-
amente on-line e composta por produtos pro-
venientes de culturas sustentáveis. As entre-
gas são feitas em 24h de segunda a sábado, 
no Porto e em Lisboa, e de terça a sexta no 
resto do país. 

Felizmente, existem cada vez mais sugestões 
para receber e desfrutar de uma horta à porta 
de casa. Mas como a dimensão do conceito 

“sustentabilidade” é vasta, abrangendo di-
mensões sociais, económicas e ambientais, 
não basta optar por alimentos com menor im-
pacto no meio ambiente, mas também haver 
uma maior intervenção do Estado nos meios 
de produção e comercialização no processo 
de consolidação de alimentação sustentável. 

Em 2010, a Organização Mundial das Nações 
Unidas, na vertente agrícola e alimentar, 
definiu como dietas sustentáveis aquelas “com 
baixo impacto ambiental, que contribuem 
para a segurança alimentar e nutricional e à 
vida saudável para as gerações presentes e 
futuras. Dietas sustentáveis devem proteger e 
respeitar a biodiversidade e os ecossistemas, 
culturalmente aceitável e acessível, economi-
camente justa e acessível; nutricionalmente 
adequada, segura e saudável; além de otimi-
zar os recursos naturais e humanos”.

A alimentação é um direito humano e, efetiva-
mente, tem sido feito um longo trabalho nesta 
área, desde as refeições escolares subsidiadas, 
à criação da roda dos alimentos, a disponibi-
lização de leite e fruta escolar e até mesmo a 
aposta na emergente profissão de saúde, os 
nutricionistas. Contudo, na prática, ainda ex-
istem vários obstáculos a ultrapassar, como 
a obesidade, a insegurança alimentar nas 
famílias ou mesmo a dificuldade em fornecer 
igual acesso a bens alimentares. A esperança 
média de vida está a aumentar. Então, porque 
não dar mais vida aos nossos anos? Uma ali-
mentação sustentável, saudável e justa é um 
dever coletivo, partindo de nós, cidadãos, 
adaptar o nosso quotidiano para que seja pos-
sível combater a atual sindemia global.

O papel da 
alimentação no 
meio de uma 
crise global
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Ana Tereza May Pereira, 23 anos, Porto

Ibun* é romena e já vive em Madrid há dez 
anos, todo este tempo pedindo dinheiro na 
rua. Ela é uma das mais de 43 mil pessoas 
naturais da Romênia que vivem na capital 
espanhola, segundo Padrón, instituição que 
recolhe dados sobre a população em Espanha. 

Desde 2012, segundo o Padre António Bene-
ites, diretor Frades Carmelitas, em entrevista 
para a RTP, a quantidade de pedintes dessa 
origem vem aumentando exponencialmente. 
Segundo o religioso, um chefe passa a cada 
três dias para recolher o dinheiro que foi cole-
tado pelos pedintes. Quando estes não têm a 
quantidade solicitada podem sofrer repressão 
física por parte do superior, muitas vezes as 
brigas só sendo apartadas quando a polícia 
madrilenha chega. O pouco do dinheiro que 
sobra usam para comprar comida, bebida e 
apostar em jogos de azar. 

O crescimento da mendicância é um fenôme-
no que está diretamente ligado às máfias na 
capital espanhola, segundo o jornal La Razón. 
Essas extorquem as pessoas que estão em 
situação de rua para que repassem a maior 
parte do que recebem. Em consequência 
disso, sobra pouco dinheiro para comer e ter 
onde morar. Em 2019, foram aproximada-
mente 2.200 pessoas que solicitaram a Cam-
paña Municipal Contra el Frío, iniciativa da 
Câmara de Madrid, um lugar em alojamentos 
municipais ou centros de dia. Nesses lugares, 
além de receberem cama e terem lugar para 
banhar-se, também recebem alimentação. 
Ou seja, onde vivem e como se alimentam é 
condicionado à situação em que estão.

*Ibun não quis passar seu sobrenome. Ela fala 
poucas coisas em catalão, então muito da 
comunicação que tivemos foi ela falando em 

romeno e eu fazendo mímicas. Assim como a 
maioria dos pedintes romenos que observo, 
Ibun sempre está a porta de estabelecimentos 
ligados a comida, seja padarias, como a que 
aparece na fotografia, nas portas de merca-
dos ou frutarias da região. Apesar disso, são 
pouquíssimas as pessoas que lhe dão alimen-
to. 

Na imagem podemos observar uma repartição 
entre Ibun e a vitrine da padaria. Na parede 
divisória entre os dois cenários, rua e esta-
belecimento, podemos observar rachaduras, 
que simbolizam uma quebra entre o que é 
oferecido, os pães e doces, e o que é pedido, a 
atenção e a esmola. 

Podemos observar também que dentro da 
padaria há cores quentes, que nos remetem 
ao calor, aconchego, e fora as cores são frias, 
além da senhora estar usando roupas pesa-
das, o que, novamente, nos leva à ideia de 
diferença.

São as duas faces de uma mesma coisa, a ali-
mentação. Se por um lado, a vitrine nos vende 
a beleza e o sabor, a senhora nos pede para 
que, ao menos, tenha direito a se alimentar, 
mesmo com o condicionamento que será 
dado a ela. 

Alimentação 
e moradia de 
romenos em Madrid 
são condicionadas 
por máfia
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Maria Leonor Santos Batista Lufinha de Vasconcelos, 
19 anos, Barriosa (Seia)

No mundo de hoje, o direito a uma alimen-
tação adequada é constantemente posto em 
causa por múltiplas ameaças. 

A questão da pobreza pode ser considerada 
uma das principais, na medida em que influ-
encia a sua aplicação em diferentes graus. 
Por um lado, verificam-se situações de pura 
miséria, em que a única preocupação a nível 
alimentar se prende com a efetiva posse de 
qualquer tipo de alimento para garantir a so-
brevivência, não possuindo o “luxo” da escol-
ha ou reflexão sobre o modo de produção, 
equilíbrio ou preço do mesmo. Por outro, 
verificam-se situações de redução de rendi-
mento económico, que geram muitas vezes 
sentimentos de vergonha e perda de digni-
dade, privando o direito à alimentação quer 
ao nível do corte na refeição social, quer ao da 
redução na qualidade da alimentação. 

Podemos interligar esta última ideia com o 
fenómeno da sindemia global, que interliga as 
crises climáticas, a obesidade e a desnutrição. 
O sistema alimentar apresenta fortes para-
doxos e desigualdades, com fome a coexist-
ir com desperdício alimentar, verificando-se 
uma forte componente política e económica. 
Tal deve-se à priorização, por parte de siste-
mas alimentares lesivos e das monopolísticas 
multinacionais, dos lucros e produtividade 
face à sustentabilidade e à própria saúde hu-
mana, produzindo alimentos menos saudáveis 
e mais nocivos a preços mais baratos. Surgem 
assim duas questões: a primeira relativa ao 
descrédito da ligação entre obesidade/desnu-
trição, apesar de muitos obesos serem malnu-
tridos por serem forçados a adquirir alimentos 
menos saudáveis e mais prejudiciais por estes 
serem mais baratos e calóricos; e a segunda 
face à ainda vigente associação tóxica entre 
alimentação saudável e dietas/emagrecimen-
to, a ideia de que a única motivação para uma 

alimentação saudável é emagrecer e, conse-
quentemente, integrar nos padrões de beleza 
propagandeados pelos media.  

Depreende-se que poucos são os indivíduos 
com acesso a uma alimentação efetivamente 
saudável e sustentável, existindo uma grande 
porção que mal possui um débil sustento. Tal 
deve-se tanto a situações de pobreza como à 
propaganda desinformada e prejudicial, pas-
sando ainda por ações ecologicamente no-
civas dos grandes produtores e vendedores. 
Todos estes fatores permitem concluir que 
o simples e básico direito universal à alimen-
tação tem ainda um longo caminho a percor-
rer até se tornar uma realidade.

Podemos concluir que, para uma alimen-
tação ser justa, saudável e sustentável, será 
necessária uma imposição muito mais rígida 
ao nível de sanções em casos de desperdício 
ou sobre-exploração de recursos e alimentos, 
com particular atenção às produções em mas-
sa que mais afetam o ambiente, assim como 
maiores apoios à produção de alimentos mais 
sustentáveis e produções ecologicamente 
amigáveis. Do mesmo modo, deverá inve-
stir-se numa maior, melhor e mais articulada 
distribuição de alimentos e num aumento dos 
preços daqueles que são mais nocivos à saúde 
humana e numa redução dos de caráter mais 
saudável. Também seria benéfica uma maior 
aposta em projetos já existentes que visam 
uma restauração mais sustentável e saudável, 
nomeadamente, restaurantes com produção 
própria. Por fim, seria importante uma maior 
sensibilização dos consumidores sobre quais 
os produtos a evitar e quais selecionar mais 
frequentemente.

Desafios de uma 
alimentação 
adequada no mundo 
contemporâneo
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Matilde Lacerda Vicente, 20 anos, Seia

Com esta fotografia pretendo evidenciar a 
falta de representatividade dos produtores e 
produtoras, que são a base dos sistemas ali-
mentares, e alertar para que lhes seja dada a 
voz, que há muito lhes foi roubada. 

Muitas destas pessoas têm que viver todos os 
dias com insegurança no seu local de trabalho, 
demasiadas horas laborais em condições mui-
to exigentes e baixos rendimentos. É preciso 
dar-lhes palco, tornar os seus problemas uma 
prioridade e criar medidas de apoio mais jus-
tas e adaptadas à realidade. E a única forma 
de perceber a sua realidade é criar diálogos 
diretos com este grupo desfavorecido, tanto a 
nível regional como a nível nacional e europeu.

A barreira que impede que este grupo se ex-
presse e seja ouvido está representada pelo 
pedaço de cartão, simbolizando também a 
fragilidade das condições em que a grande 
parte deles vive. Esta fragilidade, a insegu-
rança e a precariedade de muitos produtores 
são motivadas pela falta de apoios e camu-
fladas pelos grandes lucros das superfícies 
comerciais, que não olham a meios para atin-
gir os seus fins. Mas não podemos permitir 
que existam realidades escondidas e pessoas 
oprimidas. É fundamental analisar a raiz dos 
sistemas alimentares e não nos limitarmos a 
olhar apenas para os seus frutos.

A agricultora captada na fotografia represen-
ta também as mulheres que são ainda mais 
vulneráveis à situação de insegurança e às 
desigualdades, relembrando a importância de 
não só assegurar igualdade entre classes so-
ciais e grupos de trabalhadores, mas também 
entre géneros.

Não é irónico que as pessoas que são o berço 
dos sistemas alimentares vivam muitas vezes 
numa situação de insegurança alimentar? Não 
podemos viver numa sociedade em que asse-
gurar a qualidade de vida de uns seja sinónimo 
de retirar qualidade de vida a outros. É urgen-
te combater estas desigualdades, dar voz aos 
oprimidos, pois enquanto existirem pessoas 
sem voz, não somos uma sociedade livre e 
justa, somos uma sociedade de privilégios.

Agricultora
sem voz
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Ana Raquel Rodrigues de Macedo, 21 anos, Sever-do-Vouga 
(Aveiro)

Criada em 1962, a Política Agrícola Comum 
(PAC) tem como finalidade a criação de uma 
política agrícola comum para todos os Esta-
dos-Membros da União Europeia (UE). O pro-
jeto europeu revela nas suas raízes a atividade 
agrícola como uma atividade essencial, não 
só para a sobrevivência da UE, como também 
sendo fonte de riqueza e rendimento. Por ser 
uma matéria de cooperação entre Estados, 
esta política coordena, a nível supranacio-
nal, as políticas dos seus Estados-Membros 
(EM), restringindo a sua autonomia. Nos dias 
de hoje, novas problemáticas se assumem 
prioritárias na agenda. A temática da suste-
ntabilidade ganhou destaque dentro da so-
ciedade civil, cada vez mais consciente para 
os efeitos das alterações climáticas e os seus 
riscos (irreversíveis). Quando, onde e como é 
que a União Europeia pode atuar no sentido 
de fazer a diferença? A reforma da PAC, no 
ano de 2013, revela-se uma expressão clara 
desta necessidade de reajuste. Os seus ob-
jetivos são indicadores das principais prob-
lemáticas associadas à questão agrícola e am-
biental. A PAC pretende tornar-se mais justa, 
mais verde, mais eficiente e mais inovadora. 
Porém, esta reforma é tardia no contexto eu-
ropeu, não só devido às dificuldades inerentes 
em apurar junto dos EM as suas especifici-
dades e principais contributos, mas principal-
mente tendo em vista o horizonte temporal 
dos objetivos que propõe. Chegados a 2021, 
é altura de se analisar se a reforma foi efici-
ente, se reflete aquilo que era esperado e 
como é que se pode preparar para chegar 
a 2050 plenamente realizada. Existem mui-
tas variáveis a ter em conta neste contexto, 
desde já o BREXIT e a pandemia COVID-19. 

Assim, a revisão da política agrícola comum 
revela-se essencial neste percurso. Segundo 
Hans Bruyninckx, diretor executivo da AEA, 
“temos uma estreita janela de oportunidade 
para ampliar as medidas destinadas a prote-
ger a natureza”. Se é através da PAC que a 
UE pode fazer a diferença no que diz respeito 
ao clima, é também através dela que garan-
te uma alimentação mais justa e equitativa no 
seio dos seus Estados-Membros. Se a PAC se 
desenvolve no sentido continuo de responder 
às necessidades de todos, então também não 
se pode esquecer daqueles que ficam para 
trás, dos produtores mais pequenos, sucumbi-
dos no mercado industrial e em desvantagem 
competitiva. Por outro lado, uma solução que 
combina as variáveis da sustentabilidade e al-
imentação justa são as hortas, quer familiares, 
quer comunitárias. Em Portugal, segundo o 
PORDATA, as hortas familiares, entre 1989 e 
2016 registaram um decréscimo para metade. 
Muitos são os relatos de falta de investimento 
autárquico, como o de Patrícia Esteves, autora 
da Uniplanet e criadora de uma horta comu-
nitária em Coimbra.

Em suma, num contexto desigual, afigura-se 
prioritário estabelecer restrições à questão do 
desperdício alimentar e ainda uniformizar os 
padrões de produção. Não há tempo a perder. 
A Terra não espera pela nossa resposta.

Raízes do projeto 
europeu: a reforma da 
PAC na alimentação e 
sustentabilidade 
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Maria Leonor Sarmento Wicke, 23 anos, Cascais

Nas hortas da Amadora cultivam-se não só 
legumes, mas também comunidades em re-
dor de um interesse comum: a horticultura bi-
ológica. Courgettes, tomates, alfaces, a horta 
do Sr. Américo tem um pouco de tudo. “Gosto 
de saber o que estou a comer” conta, afirman-
do que não utiliza químicos nos seus vegetais, 
apenas água. Nos vários terrenos contíguos 
que se avistam, vários residentes mantêm 
as suas hortas há muitos anos. “Eu vivia aqui 
nas barracas, antes da estrada estar construí-
da. Desde aí que tenho a minha horta” afirma 
Américo, enquanto exibe duas courgettes 
recém colhidas. Desde então, a autarquia pou-
co ou nada intervém. “Desde que deitaram as 
barracas abaixo, não vieram mais aqui” conta 
o agricultor, com certo pesar.

Também o Sr. Mantorras vive no bairro há 
muitos anos e, todos os dias, visita a sua horta. 
“A câmara deixa-nos ter as hortas, mas tam-
bém não nos ajuda”, conta, enquanto cozinha 
cachupa no seu pequeno terreno. Em redor à 
sua horta, a comunidade reúne-se, na amena 
cavaqueira, aproveitando o sol prazenteiro do 
meio-dia. A vizinhança consome e troca entre 
si o que cultiva e, o que sobrar, vende na feira 
da Brandoa. É assim que se mantém o forte 
espírito de comunhão e entreajuda, tão carac-
terístico destas comunidades.

Segundo dados do INE, em 2019, 21,6% da 
população portuguesa estava em risco de po-
breza ou exclusão social. Apesar da redução 
significativa da miséria que se tem verificado 
em Portugal ao longo dos anos, esta percent-
agem mantém-se superior à média da União 
Europeia, de 21,1%. Significa que dois em cada 
dez residentes em Portugal vivem em situ-

ação de pobreza ou exclusão social. Apesar 
de existirem inúmeros incentivos e iniciativas 
de combate à pobreza, a verdade é que estes 
apoios promovem uma melhoria certa, mas 
lenta, e deixam de parte algumas questões 
fulcrais. São estas falhas que as hortas comu-
nitárias e solidárias podem colmatar.

A implementação de mais hortas comu-
nitárias potenciaria a participação e convívio 
de todos, incluindo indivíduos em situação de 
pobreza e exclusão social. O envolvimento e 
apoios das autarquias são essenciais de for-
ma a assegurar os recursos necessários para 
a construção e manutenção das hortas. Ao 
adicionar a vertente solidária, permite-se que 
os utentes usufruam de tudo o que cultivam 
gratuitamente. Para além de promover uma 
alimentação saudável, ao assegurar vegetais, 
legumes e frutas variadas, as hortas viabilizam 
uma produção de alimentos sustentável e bi-
ológica. Esta envolvência permite ainda sensi-
bilizar estes grupos para questões que podem 
não ser a sua prioridade, como a sustentabili-
dade, alimentação saudável e o contacto com 
a natureza. 

Iniciativas como esta são relevantes tanto em 
zonas onde existe uma centralização de in-
divíduos em situação de pobreza, como em 
localidades onde estas situações são mais 
pontuais. O objetivo é criar um compromisso 
de manutenção da horta de forma a combat-
er a exclusão social de que estes grupos são 
alvo, construindo comunidades e asseguran-
do uma alimentação saudável e sustentável 
para todos. Perpetuar a mudança, uma se-
mente de cada vez.

Cultivar legumes 
e comunidades 
para combater
a pobreza
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Maria Catarina Gil Sequeira, 23 anos, Lisboa

Imagina multiplicar um pequeno gesto por 1 
milhão de jovens … qual seria o seu resulta-
do? Imagina traduzir esse gesto na compra 
consciente de alimentos sustentáveis, no 
combate ao desperdício alimentar, na re-
flexão sobre a fome e insegurança alimentar. 
Imagina nós, jovens portugueses, o motor 
desse gesto.

Comer é um dos prazeres da humanidade e 
o modo como o fazemos influencia a nossa 
saúde e o meio que nos acolhe. As ameaças 
climáticas e o crescimento da população 
mundial levam ao aumento da procura de al-
imentos baratos, instantâneos e energéticos, 
retratando essencialmente alimentos proces-
sados e de origem animal, como fast food e 
produtos à base de carnes vermelhas. Asso-
ciadas à preferência diária destes, decorrem 
adversidades no estado de saúde humana e 
impactos ecológicos pelo uso excessivo de 
recursos e subsequente emissão de gases de 
efeito estufa na sua produção. Infelizmente, 
a maioria aposta na quantidade e despreza a 
qualidade. Será ganância, presunção ou ne-
cessidade imposta?

Em 2020, a Organização Mundial de Saúde 
confirmou a existência de cerca de 700 mil-
hões de pessoas que passam fome e 2 biliões 
com excesso de peso, no mundo. Portugal, 
cujo padrão alimentar converge à dieta med-
iterrânica, denota um cenário semelhante 
com a carência de alimentos adequados e a 
malnutrição por excesso. Segunda a Asso-
ciação Portuguesa de Nutrição, face à atual 
crise económica, social e política, verifica-se 
que o menor poder de compra de alimentos 
equilibrados é responsável pelo aumento de 
fome e défices nutricionais. No reverso da 
medalha, o fácil acesso a alimentos densa-

mente calóricos e nutricionalmente pobres, 
favorece o excesso de peso e obesidade que 
antecedem várias doenças crónicas a longo 
prazo.

Neste sentido, cabe aos jovens repensar no 
futuro, reverter hábitos enraizados e pou-
co producentes, criando um amanhã onde 
a fome e a insegurança alimentar soam a 
ruídos perdidos num passado longínquo. A 
melhor estratégia a este fim é aquela que 
nos permite viver bem, com suficiente, ga-
rantindo que tal aconteça connosco, com o 
outro e nas gerações futuras. Viver de forma 
sustentável é viver no presente, com o olhar 
no futuro. 

Rumo à mudança pela toma e partilha de es-
colhas conscientes, informadas e em prol do 
nosso planeta. A educação alimentar é um 
ponto de partida para esta mudança. Dar pri-
mazia à dieta mediterrânica, priorizar alimen-
tos locais, frescos, produzidos em sintonia 
com a natureza e sob os princípios que res-
peitam a dignidade humana, são gestos que 
nos aproximam ao ideal sustentável. 

Aos jovens, usem e abusem do verbo agir. 
O futuro do nosso planeta é o reflexo do so-
matório dos nossos gestos. Deixemos de ser 
espetadores e procuremos a oportunidade 
da mudança. 

Se não formos nós, então quem será? 

Imagina multiplicar 
um pequeno gesto 
por 1 milhão
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Rita Santos Fernandes, 20 anos, Loulé

Manel Rita,

O rosto que espelha a realidade pura e dura 
da pobreza em Portugal. 

As rugas não o fazem feio, tornam-no único.

Natural de uma aldeia do interior algarvio, 
moiral desde sempre, Manel Rita é um sím-
bolo de todos os que, a certa altura, precisam 
de ajuda e esta não lhes é dada. Daqueles que 
querem apenas algo para comer e não têm 
condições para tal. De quem luta com todas 
as forças uma vida inteira e, mesmo assim, 
não alcança.

Cresci num berço de privilégios, o conheci-
do berço de ouro. Mas amadureci também. E 
com os meus próprios olhos vejo a injustiça 
social que me rodeia. 

O olhar absorve aquilo que custa à mente de-
smistificar e às palavras expressar. 

Como é que se vive sabendo que, por este 
mundo fora, mais de 34 milhões de pes-
soas lutam atualmente contra os níveis de 
emergência de fome aguda? Esta aparenta 
ser uma realidade distante do meu país, um 
cantinho europeu que tanto tem de que se 
orgulhar. Seja pelas célebres conquistas e de-
scobertas ou até pela identificação dos lusita-
nos com a própria nação valente e imortal. 
No entanto, esta é uma situação tão comum 
que, pondo de parte o patriotismo e o amor a 
Portugal, não é digna de um país onde vigora 
a glorificação daqueles que são os feitos dos 
nossos antepassados em vez das prioridades 
existentes e constantes da conjuntura con-
temporânea.

A evolução da história carrega os louros dos 
atos dos mais bravos. E quem sabe, daqui a 
uns anos esteja a ler isto e a pensar que, se 
consegui influenciar pelo menos uma única 
pessoa, já valeu a pena. 

O caminho para uma sociedade mais igual-
itária faz-se pelas conquistas de cada um. E 
não é só no futuro que a coragem tem de 
prevalecer. Porque o futuro, esse, começa 
agora. 

É tempo de agir. O tempo de parar para pen-
sar já passou e há quem precise, neste exato 
momento, de ajuda, de uma mão amiga. Ser 
educado e saber educar. Ser amado e saber 
amar. Dar e receber. É tão simples assim!

Manel Rita - 
O Rosto da 
Pobreza 
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Margarida Valente Gonçalves, 24 anos, Estarreja

Não conheço ninguém que afirme que a ali-
mentação não deve ser um direito. Acredito 
que qualquer pessoa, quando confrontada 
com a questão, defenda o direito à alimen-
tação. Mas nem todos nos debruçamos so-
bre esta temática e nos apercebemos que 
a alimentação não se trata apenas de sa-
ciar a fome. O que é realmente necessário e 
deve ser aplicado é o direito à alimentação 
saudável, e que haja igualdade na escolha 
da própria dieta. Todos devemos ter acesso 
regular a uma alimentação não só suficiente, 
mas também adequada ao plano nutricional, 
e que haja liberdade de escolha, após uma 
aprendizagem sobre o que é saudável e nos 
faz bem. Apesar da alimentação ser um di-
reito, este não é reconhecido de forma ex-
plícita na nossa Constituição.

A verdade é que passamos mais tempo a 
discutir uns com os outros e a questionar as 
escolhas alheias quando há quem nem tenha 
escolha. O José critica a Maria, que é vege-
tariana, porque o Homem é omnívoro e, se 
ela continuar assim, fica anémica, e a Maria 
responde que o José é que devia reduzir o 
consumo de carne, que só traz problemas. 
Cria-se a discórdia, quando ambos têm a 
liberdade de decidir o que comem e tratam 
a alimentação quase como um estilo de vida, 
um transparecer de valores. Enquanto isso, 
há quem não possa provar um bife do lom-
bo ou optar pela dieta vegetariana porque 
não decide aquilo a que tem direito, e quem 
decide não tem em conta as preferências de 
quem come. Em leituras, vi que há famílias 
quem vivem em insegurança alimentar mod-
erada ou grave, que as leva a alterar os seus 
hábitos alimentares ou reduzir o consumo 
de alimentos. Isto não é ter direito a uma ali-
mentação saudável, muito menos igualdade.

Por outro lado, o que comemos e de que 
forma comemos não depende apenas da 
renda das famílias. Fatores como os hábi-
tos alimentares e as políticas públicas de 
alimentação e nutrição podem ter um pa-
pel fundamental. Se fosse mais comum ex-
istirem hortas comunitárias, por exemplo, 
mais pessoas produziriam localmente e para 
consumo próprio, o que promoveria uma al-
imentação saudável e um impacto positivo 
no meio ambiente. Se o governo português 
incentivasse essa produção local e com-
prasse alimentos para escolas, hospitais e 
prisões a agricultores, talvez o consumo de 
alimentos processados diminuísse.

Temos a sorte da alimentação que é 
saudável e que ajuda a viver mais e melhor 
ser equitativamente a que é produzida por 
um sistema alimentar que agride menos o 
meio ambiente e promove mais igualdade. E 
não aproveitamos.

Sinto que a nossa geração tem a criativi-
dade, os valores e energia ideal para trans-
formar o mundo num lugar melhor, para nós 
e para as gerações futuras e, por isso, temos 
o dever de nos fazer ouvir e agir. Mais em-
patia, mais união, pela igualdade. Podemos 
não sentir o problema ‘na pele’ porque não 
nos afeta, mas só por sermos privilegiados 
não devemos fechar os olhos, e sim juntar-
mo-nos para transformar o privilégio num 
direito universal.

O privilégio que 
é ter direito à 
alimentação 
saudável 
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Mariana Maria Marques Tiago, 21 anos, Reguengos de Monsaraz

Em 2020, a Organização das Nações Unidas 
(ONU) estimou que a Índia tinha mais de 1 
bilião de habitantes, ocupando o 94º lugar do 
ranking do Índice Global da Fome (GHI), entre 
107 países.

Ainda no mesmo ano, 14% da população indi-
ana, segundo o GHI, era subnutrida.

A subnutrição é originada por sistemas alimen-
tares fracos e dietas que não são saudáveis, 
seguras nem sustentáveis. Uma das suas con-
sequências é o atraso que provoca no desen-
volvimento. 

Além da subnutrição, também a insegurança 
alimentar é uma realidade na Índia. Esta seria 
erradicada, de acordo com a Organização Co-
mida e Agricultura, quando “todas as pessoas 
tivessem acesso físico, social e económico a 
comida segura, nutritiva e em quantidades 
suficientes”, dando resposta às suas necessi-
dades e preferências. No entanto, este cenário 
não se verifica no país.

Hilal Elver (ex-Relatora Especial das Nações 
Unidas para o Direito à Alimentação), afirma 
que a insegurança alimentar tem como con-
sequência problemas de saúde como: obesi-
dade, diabetes e hipertensão. Consequente-
mente, há um impacto não apenas físico, mas 
também mental, já que aqueles que não con-
seguem manter uma alimentação equilibrada 
e saudável acabam por se sujeitar ao que for 
possível encontrar. 

Portugal está a 8.354Km da Índia. Mas nem a 
distância justifica esquecer a importância da 
alimentação, assim como a importância de 
cumprir este direito.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
foi publicada em 1948 pela ONU. Esta con-

sagra, no 25º artigo, o direito a uma alimen-
tação adequada: “1- Toda a pessoa tem direito 
a um nível de vida suficiente para lhe assegurar 
e à sua família a saúde e o bem-estar, princi-
palmente quanto à alimentação, ao vestuário, 
ao alojamento, à assistência médica e ainda 
quanto aos serviços sociais necessários...”.

À semelhança da Índia, também em Portugal 
a insegurança alimentar é uma realidade. Se-
gundo a unidade de investigação EpiDoc, en-
tre 2015-2016 cerca de 19,3% dos agregados 
familiares portugueses encontravam-se em 
situação de insegurança alimentar.

Erradicar a fome é uma das 17 metas dos Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável da 
ONU. No entanto - também em parte devido 
ao atual contexto pandémico - cada vez mais 
esta meta parece inalcançável.

Em 2020, o Banco Alimentar Contra a Fome 
entregou mais de 7 mil toneladas de produtos. 
Por sua vez, estes produtos chegaram à mesa 
de 71 130 portugueses, valor que tem vindo a 
subir. Face a 2019 houve um aumento de 4 mil 
pessoas a necessitar e a pedir ajuda ao Banco 
Alimentar.

Apesar da alimentação ser um direito, este 
ainda passa, muitas vezes, despercebido na 
nossa sociedade. É, por vezes, visto como 
algo adquirido e pelo qual não há necessidade 
de lutar. 

No entanto, de Portugal à Índia, passando pelo 
resto do mundo, ainda há quem passe fome, 
quem não tenha recursos económicos sufici-
entes para se alimentar e fazer escolhas livres, 
saudáveis e seguras, e quem não consiga obt-
er ajuda de qualquer instituição de apoio. 

Alimentação, 
o direito que 
não pode ser 
esquecido
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Antonio López Márquez, 20 anos, Valbom (Gondomar)

A minha atenção desceu do limbo para rep-
arar na pessoa sentada ao lado do super-
mercado. Era uma mulher, provavelmente na 
casa dos trinta anos, e estava sozinha. Não 
demorei muito tempo a perceber que ela 
estava a pedir ajuda, e embora não fosse a 
primeira vez que testemunhava tal situação, 
fiquei impressionado com a tímida gesticu-
lação que a envolvia enquanto falava. Ela mal 
interagia, mas o seu olhar refletia uma pessoa 
desesperada por uma nova situação da vida. 
O porquê e o como, apesar de serem tudo, 
pouco importavam naquele momento. Ela 
pediu apenas pão e um tomate.

O mundo entrava e saía do lugar com os 
seus sacos de compras enquanto ela ten-
tava intercetá-los. Alguns pararam e outros 
discordaram com as suas mãos, a grande 
maioria parecia ter vidas demasiado ocupa-
das para parar e ouvir os problemas que, em 
teoria, pertenciam a outra pessoa. Diante dos 
meus olhos, tudo aquilo tinha-se tornado o 
próprio epítome da pobreza. Tão presente, 
mas invisível, tão real e tão cheia de precon-
ceitos, e tão gigantesca que fala não só da 
ausência de dinheiro, mas também de cultura 
e humanidade. Então apareceu uma senhora, 
com quem tinha falado minutos antes, para 
dar àquelas mãos agradecidas um saco de 
pão e tomates.

Já era meio-dia, e de repente um grupo de 
crianças aproximava-se carregando as suas 
pequenas mochilas depois de um longo dia 
na escola. Não podiam ter mais de dez anos, 
eram cerca de cinco, e a conversa risonha 

que trouxeram consigo impregnou a atmos-
fera da avenida.  Quando chegaram ao super-
mercado um deles abrandou os seus passos. 
O menino levantou a mão e despediu-se dos 
seus amigos, até ao dia seguinte. De facto, 
era o seu filho. 

Ele desengatou a sua pequena mochi-
la do Spiderman, tirou o casaco, também 
do homem-aranha, e sentou-se no degrau 
daquela porta, ao lado da sua mãe. Tinha a 
fome de qualquer criança após um intervalo 
de jogos e muitas horas a ouvir o professor. 
A mulher preparou aquele pão, seco, com al-
guns pedaços desses tomates e puseram-se 
a comer. As pessoas, entretanto, continuaram 
com o seu fluxo diário, indo e vindo, e eles 
permaneceram lá juntos, falando. Como mãe 
e filho, como dois pregos fixados à madeira 
apodrecida, como duas aranhas com as suas 
teias partidas, como gerações unidas pela es-
perança de um dia poderem reconstruí-la.

Sem teia
de aranha 
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Cátia Susana Machado Beato, 25 anos, Porto de Mós (Leiria)

“Tudo começou com um trabalho da escola 
do meu filho, e agora plantamos os nossos 
legumes”, conta Alexandra Beato enquan-
to rega os tomates “maçã”, “alongado” e 
“coração de boi” da pequena horta que tem 
no jardim do prédio onde mora. Foi com 
materiais que encontrou na rua e que já não 
tinham qualquer uso, que Alexandra e o filho 
Francisco construíram um quintal no único sí-
tio do jardim em que ninguém tinha tocado. 

Com uma grelha feita de canas, conceberam 
uma nova casa para as diferentes variedades 
de tomates que compraram. Levaram para lá 
um tubo de plástico, pousado num canto do 
prédio e, com alguns círculos cortados à volta, 
tornou-se o lugar perfeito para os morangos 
crescerem. O resto do espaço agora acolhe 
pepino, alface, couve, pimento, feijão verde, 
curgete, hortelã e salsa. As pequenas placas 
de metal, espetadas na terra, dão nome a cada 
uma das famílias de vegetais e a água, para 
a rega, fica guardada em garrafas e garrafões 
ao pé do regador azul. 

O que começou como um trabalho escolar 
sobre a agricultura, sustentabilidade e alimen-
tação saudável, rápido se tornou num passa-
tempo para ambos. “Não precisamos de com-
prar porque somos nós que os produzimos”, 
confessa a mãe que agora passa todos os dias 
pelo quintal para ver os vegetais que pode 

colher e usar na próxima refeição. Quando não 
tem tempo para ir espreitar a horta, é a viz-
inha do prédio ao lado que a substitui e, caso 
alguém precise de algum legume, Alexandra 
não hesita em partilhar o que plantou. 

Tal como o lugar onde mora, a mãe vê aquele 
espaço como um bem comum onde todos 
têm o mesmo direito. A alimentação, tal como 
a habitação e a educação, é um direito a que 
todos deviam ter acesso. São pequenos ges-
tos como os desta família, que dão esperança 
por um mundo onde todas as pessoas, que 
nascem ou não com os mesmos privilégios, 
conseguem viver em pleno. 

A vida não deve ser condicionada conforme o 
que temos ao nosso redor pois, mesmo nos lu-
gares mais pobres, é possível encontrar bele-
za. Os morangos não nascem só em estufas, 
mas também em pequenos buracos desenha-
dos num tubo de plástico.

Onde nascem 
os morangos
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Beatriz carvalho Alvadia, 23 anos, Vila Real

Quando pedimos ao cidadão comum para 
refletir sobre o sistema alimentar em que 
se insere, este poderá referir preocupações 
com comida processada, com a não sazonal-
idade dos alimentos, ou a riqueza nutricional 
dos alimentos. Estas questões têm o seu lu-
gar, contudo, é raro que outras perspetivas 
do sistema alimentar sejam referidas. Há um 
crescente interesse pela temática da sustent-
abilidade, mas ainda é pouco comum que se-
jam abordados tópicos como a desigualdade, 
ou a justiça e acessibilidade do sistema. 

Sabemos que o planeta atravessa uma crise 
climática, e do impacto negativo que a ag-
ricultura industrial tem neste processo. En-
tendemos que a quantidade de pessoas sem 
recursos para fazerem uma alimentação ad-
equada tem vindo a aumentar, sendo a so-
brepopulação do planeta usada muita vez-
es como justificação, transmitindo a ideia 
de que não há suficiente para todos. Assim, 
é curioso perceber, que segundo a FAO, o 
problema da fome e má nutrição atual não 
é um questão de insuficiência na produção, 
mas antes um problema de acesso derivado à 
pobreza e às desigualdades sociais. Conside-
ra-se que, com o nível de produção alimentar 
atual, temos capacidade para alimentar toda 
a população do planeta, mais outra metade 
igual, ou seja, há literalmente comida para to-
dos e mais alguns.

Deste modo, a questão que se coloca agora 
é: o que acontece aos alimentos produzidos?

Primeiro, é importante perceber que nem 
todos os alimentos produzidos se destinam 
ao consumo humano. Uma grande parte, é 
usada para alimentar animais, que mais tar-
de vão ser consumidos pelos humanos. Com 
o aumento do consumo de carne verificado 

no último século, esta situação tem vindo a 
acentuar-se e a expandir-se. 

Depois, é importante ganhar consciência so-
bre a realidade do desperdício alimentar, já 
que se estima que um terço de toda a comida 
produzida no mundo é desperdiçada. A es-
cala do problema de desperdício alimentar é 
tão grande que não pode ser vista como um 
mero descuido ou acidente, mas sim como 
uma parte integrante do sistema alimentar. A 
Europa não é exceção, com cerca de um mil-
hão de toneladas de alimentos desperdiça-
dos por ano, sendo que 34% destas corre-
sponde a desperdício ao nível do consumidor 
(FAO, 2019). Ao mesmo tempo, em Portugal, 
temos um país onde 21,6% da população 
está em risco de pobreza ou exclusão social; 
onde 54% da população adulta residente sof-
re com excesso de peso ou obesidade, en-
quanto que cerca de 10% da população não 
consegue manter uma alimentação suficiente 
(INE, 2019). 

O desperdício alimentar não mostra apenas 
as desigualdades presentes no país, e no 
mundo, tem impacto económico no sistema, 
distorcendo a procura e oferta do mercado, e 
levando a um aumento dos preços derivado 
ao desperdício. De uma perspetiva ambiental, 
é simplesmente trágico, sendo a sua redução 
a mais importante atitude face às emissões 
de Gases com Efeito de Estufa.   

Enquanto cidadãos temos muitas vezes um 
sentimento de impotência, mas este não é 
o caso. Temos o poder de não desperdiçar, 
o poder de reduzir o consumo de carne, e 
o poder de apoiar quem promova a redis-
tribuição alimentar. Usemo-los! 

É suficiente 
para todos
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Ana Catarina Ferreira da Silva, 21 anos, Porto

- “Ana, o que é que estás a fazer? Desce daí, 
vais-te aleijar!”, avisa João.

Ana, impressionada, finge não ouvir as palavras 
do seu mais recente amigo enquanto sobe en-
tre os galhos, arrancando tudo aquilo que lhe 
intriga o olfato!

João, não habituado às brincadeiras de Ana, 
fixa o seu olhar curioso nela, tentando perceber 
a rapariga traquina que acabara de conhecer. 
Ana mantém-se embrulhada nas suas colheit-
as, com a terra a manchar as suas mãos.

João e Ana não percebiam as diferenças que 
existiam entre as suas vidas.

- “Rápido, apanha!”, grita Ana, enquanto atira o 
seu último saco cheio.

- “Ó Ana, mas afinal o que é que vais fazer com 
tantas laranjas?! Não vais conseguir comer 
tudo sozinha!”

- “Chamam-se laranjas e são cor-de-laranja? 
Ah, que engraçado!”

Cada vez mais confuso, João tenta respond-
er, mas sempre sem sucesso. João é continu-
amente interrompido pelo entusiasmo da sua 
amiga:

- “É claro que não vou comer tudo sozinha, 
tonto! Contaram-me no recreio que existiam 
muitas árvores de fruta atrás da casa da D. Al-
ice, então aqui estou eu! Não vais contar à D. 
Alice que vim aqui tirar laranjas, pois não?”

- “Olha, eu também não devia de estar aqui. Se 
tu não contares, eu também não conto.”

- “Então também vieste apanhar laranjas às es-
condidas?”

- “Não, eu não gosto destas.”

- “Porquê? Prova lá uma, acabei de as apanhar!”

- “Não posso. Eu só como a fruta que a minha 
mãe compra. Acho que é da biologia… eu não 
sei o que isso é, a minha mãe é que conta às 
amigas que é o melhor, está na internet. Elas 
discutem todas porque é muito caro, mas a 
minha mãe diz sempre que o dinheiro não im-
porta quando se trata da saúde das pessoas e 
do planeta.” Explica João, encolhendo os om-
bros sem perceber tal profunda temática.

- “Ah, os meus pais há muito tempo que não 
têm dinheiro para comprar a nossa comida, 
mas não faz mal, lá em casa comemos sempre 
o que nos oferecem. A minha mãe diz-me que 
ser saudável é ir para a cama sem fome, para 
conseguir crescer!”

Ana radiante de esperança, suspira e continua:

- “Mas hoje será um dia diferente! Hoje, vou ser 
eu a bater à porta dos meus vizinhos, vamos 
ser nós a oferecer comida! Só espero que não 
sejam esquisitos como tu e que gostem das lar-
anjas da D. Alice.”

Ouve-se de longe uma voz alarmante a chamar:

- “João, o que é que tu estás aqui a fazer?! Olha 
para ti todo sujo! Vamos para casa, agora!” 

João não tem sequer tempo de se despedir, 
corre atrás dos seus pais e olha para trás a cada 
passada que dá. Questiona-se sobre a conver-
sa que tivera com Ana. Com o seu coração ag-
itado, desabafa com os seus pais:

- “Mamã, porque é que os pais da minha ami-
ga não podem comprar fruta da biologia como 
nós? Isso não é justo. Podemos partilhar com 
ela?”

Onde as 
desigualdades 
começam é
onde tudo o resto 
acaba: o caso da 
Ana e do João
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Carolina Figueiras, 21 anos, Quarteira (Loulé)

O maior problema do ser humano é estar de-
masiado concentrado em si mesmo e nem 
sempre ser capaz de se colocar no lugar dos 
outros. Não está predisposto a ver a vida 
de outros ângulos e muito menos a preocu-
par-se com os seus iguais ou até com os seus 
diferentes. Por vezes temos de ser capazes 
de deixar de lado a “correria” em que vive-
mos diariamente e perceber que não existe 
apenas o caminho em frente, mas sim que ex-
istem milhares de outros caminhos dos quais 
temos de agradecer por não serem o nosso. 

Todas as crianças, em algum momento, re-
spondem à pergunta “o que é que queres ser 
quando fores grande?” da qual respondem 
inocentemente - com a profissão de todos os 
sonhos - ser astronauta. 

Bem, e era bom que todos pudessem ser 
astronautas, nem que fosse por um dia. E 
porquê? Então, pensem comigo, os astronau-
tas vão até ao espaço e vêem a terra de uma 
outra forma, de uma forma que a maioria de 
nós nunca irá ver. Vêem-na de um outro ân-
gulo, sendo muitas vezes esse o ângulo que 
nos falta a nós para entender a vida de uma 
outra maneira, sem julgamentos, sem críticas 
e sem sentenças. 

Imagina o ato de ver a terra por parte do as-
tronauta como uma metáfora para tu próprio 
veres a tua vida e a vida dos outros, os teus 
problemas e os problemas dos outros, os 

teus caminhos e os caminhos dos outros. 
Tenta um novo ângulo e talvez aí, quando 
o conseguires realmente fazer, a vida mude. 
Quando isso acontecer, provavelmente deix-
arás de passar pela rua e virar a cara de cada 
vez que vês alguém sem um teto. Não é com 
a moeda de 0,10 cêntimos que colocas na 
caixinha “ajuda = uma moeda para comida” 
que o problema vai desparecer. 

Temos de parar de ser cobardes e colocar a 
cabeça debaixo da areia, temos sim de nos 
apoiar e ajudar e, mais que isso, temos de 
perceber que independentemente do camin-
ho que tenhamos escolhido, ou do caminho 
em que tenhamos tido a sorte de nascer, que 
nem todos tiveram a mesma sorte que nós. 
Por isso, só nos resta uma coisa, ajudar quem 
não tem um caminho ou quem não conseg-
ue seguir o seu caminho para que, no fim, o 
astronauta que existe em nós veja de cima e 
perceba que o planeta Terra não podia estar 
melhor enCaminhado.

Ser
astronauta
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Catarina Martins Virgílio, 22 anos, Ericeira (Mafra)

Nos últimos 50 anos a população mundial du-
plicou. A produção de alimentos acompanhou 
esse crescimento e é hoje responsável pela 
emissão de 25% de gases de estufa no pla-
neta (Iberdrola, 2020). Em Portugal, aquela 
tendência de crescimento demográfico não 
foi tão linear. 

Em 2019, a população residente em Portugal, 
segundo números do INE, foi estimada em 10 
295 909 pessoas, um aumento de quase 20 
mil habitantes, face ao ano anterior, após nove 
anos de decréscimo populacional. 

Atualmente, as sociedades modernas pro-
movem estilos de vida pouco saudáveis e os 
ambientes modernos dificultam a procura 
de alternativas. Para melhorar a saúde são 
necessárias iniciativas de parte a parte, ci-
dadãos e Governos.

O estudo é recente: um em cada três portu-
gueses está em risco de insegurança alimen-
tar. Dados da DGS confirmam que 33,7% dos 
cidadãos desconhecem se tem condições 
para pagar a comida e 8,3% admitem mesmo 
já sentir essa dificuldade (2020). A situação 
pandémica veio acentuar as diferenças entre 
um País que está em permanente mutação e 
a carteira daqueles que não têm como esticar. 
O País à beira mar plantado está longe de ser 
homogéneo. 

A premissa é simples: “As pessoas com dificul-
dades económicas são as seguem um padrão 
de comportamento alimentar não saudável”, 
refere a DGS. 

A par dessa realidade, a ciência e a indústria 
procuram atingir a segurança alimentar da Hu-
manidade sem esquecer o equilíbrio ecológi-

co da Terra. Mas será que é possível garantir 
sustentabilidade quando formos mais de 10 
mil milhões à mesa? 

Partindo da realidade portuguesa, por ano, 
são ingeridos em média 119 quilos de carne. Os 
preços praticados são acessíveis, o que leva a 
um consumo desenfreado. Mas será que esta 
é a melhor fonte de proteína?

Cerca de 43% do metano emitido em Portugal 
vem da agropecuária. De acordo com a Agên-
cia Portuguesa do Ambiente, são as vacas 
para consumo de carne que mais o emitem. 
Os especialistas alertam que ao manter-se 
esta tendência, as consequências podem ser 
irreversíveis. Pela saúde humana e pelo ambi-
ente, os padrões de consumo têm que mudar. 

A redução do consumo de proteína animal 
seria um dos passos a dar. Em alternativa, ex-
istem alimentos dos oceanos, a carne in vitro 
ou até mesmo insetos. Mas até que ponto os 
consumidores estão recetivos à mudança?

Celebramos há mais de 70 anos a Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, mas nem 
todos sabemos que o artigo 25º consagra o 
direito humano a uma alimentação adequada. 
Na verdade, este não é um direito reconheci-
do de forma explícita na Constituição e Portu-
gal tem ainda um longo caminho a percorrer. 

Urge prever a garantia do direito humano a 
uma alimentação adequada seja através de 
refeições subsidiadas, leite escolar, evitar o 
desperdício e regularizar o preço de merca-
do. Enquanto houver pessoas em carência, o 
sistema alimentar não funciona. 

Qual será o futuro daqui a 50 anos?

Será que onde 
come um 
comem dois? 
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Beatriz Mendonça da Fonseca, 20 anos, Alhos Vedros (Moita)

Uma alimentação saudável, justa e suste-
ntável é sobretudo uma alimentação mais 
consciente. Mais desperta, mais atenta. É 
necessária uma maior consciência a nível in-
dividual, comunitário e governamental, tanto 
na forma como escolhemos e utilizamos os 
nossos alimentos, como na forma como ger-
imos o desperdício alimentar. Assim como 
a consciência de que nem todas as pessoas 
possuem esse poder de escolha, o mesmo 
acesso a esse direito tão fundamental que é 
uma alimentação saudável.

Enquanto consumidores com poder de es-
colha sobre a nossa alimentação, somos 
responsáveis por começar a pensar mais 
criticamente sobre a comida que pomos 
em cima das/nas nossas mesas e o impacto 
que esta tem em nós e no mundo que nos 
rodeia. “Quem é que produziu esses alimen-
tos?”, “Qual a sua viagem desde esse pro-
dutor até chegarem à nossa mesa?”, “Como 
foram conservados para chegarem a nós 
nas melhores condições?”. A maioria das re-
spostas a estas perguntas encontram-se nos 
rótulos dos nossos alimentos, daí ser fun-
damental que estes contenham informação 
clara sobre os alimentos e que a população 
em geral seja educada e sensibilizada para 
a leitura dos mesmos. E é ao procurarmos 
as respostas a estas perguntas, que começa-
mos a fazer escolhas mais informadas e con-
scientes sobre os nossos alimentos e, assim, 
tomamos os primeiros passos na busca por 
uma alimentação mais sustentável, saudável 
e justa. Na era da desinformação, sermos 

conscientes sobre as mais básicas e funda-
mentais escolhas no nosso dia a dia nunca 
foi tão importante. 

Assim, de modo a reduzirmos o impacto que 
a nossa alimentação tem no planeta em que 
vivemos, devemos optar frequentemente 
por alimentos diversificados, sazonais e 
orgânicos que sejam produzidos localmente. 
A escolha destes produtos não só reduz as 
emissões de CO2 libertadas para o meio am-
biente durante o seu transporte compara-
tivamente aos produtos importados, como 
também contribui para a manutenção da 
biodiversidade e para uma retribuição jus-
ta a quem produz os alimentos, através da 
redução das cadeias de distribuição e de 
dispensar a existência de intermediários que 
desequilibram a seu favor o valor monetário 
atribuído a estes alimentos nos mercados 
retalhistas. Deste modo, devem ser cada vez 
mais promovidos estes sistemas alimentares 
mais sustentáveis, tanto ao nível dos con-
sumidores como participantes neles, como 
a nível governamental, por exemplo, através 
da atribuição de terras ou de incentivos 
monetários a produtores e mercados locais. 

Por fim, um dos aspetos mais importante 
para alcançarmos uma alimentação mais 
saudável, sustentável e justa, quer a nível re-
gional, europeu ou mesmo mundial, é o en-
volvimento e a educação da população em 
geral nestes tópicos de discussão tão rele-
vantes na atualidade.

Um envolvimento 
mais consciente 
na nossa 
alimentação
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Liliana Cheng, 21 anos, Braga

A alimentação é a necessidade básica do ser 
humano. Desde o período paleolítico, essa 
necessidade esteve presente e baseava-se na 
colheita de frutos e caça, as únicas alternati-
vas de sobrevivência.

Atualmente, com a evolução e o avanço do 
tempo, a alimentação não se adquire de uma 
forma tão simples e direta, isto é, não é só um 
“simples esforço de descoberta”. É através 
de um processo mais complexo que envolve 
uma troca simbólica, o dinheiro. Deste modo, 
surge a diferença do mesmo prato (ser hu-
mano) em dois tipos: o prato dos ricos e o 
prato dos pobres. 

No mundo, a dualidade continua a existir, 
mas a realidade da pobreza é despercebida. 
É mais frequente encontrar situações de des-
perdício do que aqueles que lutam na escu-
ridão para sobreviver e garantir o mínimo de 
segurança alimentar.

O desperdício alimentar tem sido o foco de 
atenções por parte das sociedades, visto que 
é algo que está intimamente ligado com a 
maioria dos indivíduos, o consumidor. Porém, 
a pobreza já não é tão notória nem mensu-
rável pela sociedade, logo é rapidamente de-
sprezada pela maioria das pessoas. 

Apesar de, nos últimos anos, existirem cada 
vez mais iniciativas que contribuem e ajudam 
a “equilibrar os pratos”, ou seja, ajudar os 
mais carenciados e evitar o desperdício ali-
mentar, o resultado final não é o suficiente e 
o mais eficaz. 

As políticas alimentares têm garantido, às 
populações mais desfavorecidas, o acesso 
a produtos alimentares mais básicos (ex.: 

pão, ovo e leite), com o valor de IVA mínimo.  
Porém, não é o suficiente para garantir uma 
alimentação adequada, isto é, no mercado 
“nem tudo o que é barato é bom (nutricio-
nalmente)”. Neste sentido, os indivíduos com 
baixos níveis socioeconómicos, a maioria das 
vezes, acabam por fazer escolhas alimenta-
res que trazem sensações momentâneas, 
como prazer. Assim tendem a comprar pro-
dutos baratos, mas que por norma são menos 
saudáveis. Como por exemplo, para o mesmo 
preço, optam por escolher 1 pacote de bata-
tas fritas ao invés de 1kg de banana.

Além disso, os alimentos mais comuns ex-
postos nas prateleiras “à vista na entrada” 
ou em promoção são os alimentos menos 
saudáveis. Seria interessante implementar 
medidas em que se desse menos oportuni-
dade a esses alimentos à vista ou não aplicar 
promoções nesse tipo de produtos. 

Portanto, é necessário a intervenção no topo 
de toda esta maquinaria, isto é, implemen-
tação de políticas alimentares ou leis que 
asseguram o direito humano à alimentação 
e nutrição de forma adequada, quebrando a 
barreira da diferenciação.

“Somos do 
mesmo prato”
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Rita Tomaz, 23 anos, Póvoa de Varzim

Define o art.64º da nossa Constituição o di-
reito à Saúde para todos. No entanto, o mes-
mo documento, não consagra o direito à al-
imentação.  Disse-nos, em 2020, o relatório 
“State of Health in the EU” que em Portugal 
cerca de 14 % das mortes estão associadas a 
riscos alimentares, incluindo baixa ingestão 
de fruta e legumes e elevado consumo de 
açúcar e sal, e revelou, em 2018, o estudo 
ESPEN que mais de 50% dos doentes in-
ternados estão em risco de desnutrição ou 
mesmo desnutridos. Portanto, não estare-
mos a negar o direito à saúde por não com-
participarmos a alimentação?

Os motivos dividem-se ou multiplicam-se. 
A falta de conhecimento, literacia, sensibili-
zação, investimento público... tudo isto cul-
mina numa sinergia de epidemias - a subnu-
trição, a obesidade e todas as doenças que 
destas advêm fazendo dos  hábitos alimen-
tares inadequados  um dos cinco fatores que 
mais contribui para a perda de anos de vida 
saudável em Portugal, de acordo com o es-
tudo Global Burden of Disease.

Abordar a alimentação como fator de ris-
co para a doença, leva-nos a listar lacunas 
como a não comparticipação de nutrição 
clínica artificial para fins medicinais específ-
icos, que têm de ser usados para garantir a 
correta nutrição em doentes que apresen-
tam determinadas condições, ou a compar-
ticipação desigual de diferentes fórmulas 
de substituição de leite. Comprometendo 
a recuperação de todos os doentes nestas 
condições, estamos a sobrecarregar o nosso 
sistema de saúde. 

Os esforços devem também focar-se na pre-
venção e promoção da saúde.  Sabemos que 
um em cada cinco portugueses vive em situ-

ação de pobreza. Para ajudarmos, de muito 
serve a solidariedade. Mas é também hora 
de agir. Agir com determinação, com rigor e 
de forma a erradicar, de uma vez por todas, 
a pobreza que nos envergonha em Portu-
gal, atacando as causas estruturais.  Todos 
devem ser envolvidos nesta luta, desde o 
Programa Nacional de Promoção da Ali-
mentação Saudável, a Estratégia Nacional 
de Combate à Pobreza e Exclusão Nacional, 
as autarquias, as Juntas de Freguesias, as In-
stituições de Economia Social. 

Temos que abandonar a atual visão - a al-
imentação não deve ser um privilégio de 
alguns. É preciso haver uma postura firme 
para democratizar pequenas ações diárias 
- como realizar refeições ao longo do dia, 
comprar fruta ou legumes frescos e com-
er alimentos de origem segura. O facto de 
ainda existirem portugueses que não têm 
acesso a alimentos ou que se alimentam de 
forma desajustada significa que temos um 
sistema alimentar que não funciona. E isto é, 
claramente, um insucesso coletivo, um ver-
dadeiro ataque às causas estruturais.

Enquanto futura médica, considero que é 
frustrante para um médico dizer a um doente 
que “tem que comer melhor” quando sabe-
mos que isso não é possível. Não faz sentido 
dar terapêuticas de ponta - que passam por 
medicamentos, exames e outros tratamen-
tos comparticipados - a estes doentes e não 
nos preocupamos em dar-lhes o básico. Este 
deve ser um desígnio nacional.

Um desígnio 
nacional 

51



Não é possível que a civilização ande para trás 
enquanto há jovens no mundo. A juventude 
pode ser teimosa, mas pode fazê-la avançar 
com uma grande distância.

Helen Keller

Os jovens estão mais aptos a inventar que a 
julgar; mais aptos a executar que a aconselhar; 
mais aptos a tomar a iniciativa que a gerir.

Francis Bacon
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