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O concurso de jornalismo cidadão é uma iniciativa promovida por:

Formação realizada ao abrigo do projeto “Alimentação é Direito”



OláOlá!



OláOlá!
nutricionista

profissional de saúde que desenvolve funções de estudo, 

orientação e vigilância da alimentação e nutrição, quanto à

sua adequação, qualidade e segurança, em indivíduos ou

grupos, na comunidade ou em instituições, incluindo a 

avaliação do estado nutricional, tendo por objectivo a 

promoção da saúde e do bem-estar e a prevenção e 

tratamento da doença, de acordo com as respectivas

regras científicas e técnicas.



Resultados do Questionário



Sustentável

Saudável
Segura



. Sustentável

Crise Climática-> Insegurança Alimentar-> Impacto na Saúde



| Houston, we have a problem

Agricultura e produção alimentar 

responsáveis por 1/3 da emissão de 

gases com efeito de estufa – 16 mil 

milhões de toneladas de Co2 entre 2012 

e 2017.



Desnutrição (Insegurança Alimentar)

Obesidade

Crise Climática

2,1 billion adults

overweight or obese

> 820 million people

still lack sufficient food

affects the health of 

humans and the natural 

systems we depend on 

Sindemi

a

Global

Com a colaboração de Catarina Custódio



Crise Climática <-> Insegurança Alimentar <-> Impacto na Saúde

redução de biodiversidade

menos produção agrícola // mais população

migrações

pessoas em situação de sem-abrigo

<->



Padrões Alimentares e Emissões de Co2



Tenho de ser veganx para ter uma alimentação sustentável?



E a nível Europeu?



Sustainable Healthy Diets: EAT-Lancet Commision



Roda Alimentar Mediterrânica



. Saudável

?



obesidade e a pobreza



. Saudável



SISTEMAS DE ROTULAGEM



. Segura

1. Disponibilidade Alimentar

Os alimentos estão disponíveis em quantidade/qualidade 

suficiente?

A população/indivíduos consegue aceder sempre aos

alimentos?

2. Acesso



. Segura

A suficiência alimentar é estável? Constante no tempo?

Os alimentos estão disponíveis? As necessidades nutricionais 

estão garantidas?

3. Utilização

4. Estabilidade



contexto além do prato



além do prato



perguntar para saber

perguntar para agir
perguntar 



Obrigada.
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