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O que é um sistema alimentar?

Do ponto de vista técnico…
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Componentes do sistema alimentar e outros sistemas relacionados. Elaboração própria. 
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E o que é um sistema alimentar SUSTENTÁVEL?

Saindo do campo “neutro” das explicações técnicas…

Não existe uma definição universalmente aceite de sistema alimentar sustentável.
O próprio conceito de sustentabilidade é contestado…

Contudo, considera-se, em geral, que garante a segurança alimentar e nutricional de todas as 
pessoas, de tal forma que os seus fundamentos económicos, sociais e ambientais não 
comprometem o acesso a alimentos adequados das gerações vindouras, o que implica, 
necessariamente, a sua sustentabilidade económica, social e ambiental.



A escala territorial e a escala da intensidade energética

• As diferentes componentes dos sistemas alimentares podem concretizar-se em escalas espaciais 
diferenciadas, desde o nível dos territórios locais, ao nível nacional e internacional.

• À medida que a escala espacial se alarga (aumento da “bacia alimentar” - Blum-Evitts, 2009; ou das 
foodmiles) o consumo energético aumenta também. Exemplo:

A agricultura industrial e o modo de produção convencional usam grande quantidade de fatores de 
produção externos (fertilizantes, herbicidas, combustíveis para maquinarias e transportes longínquos) 
tornando-as dependentes da economia de base carbónica e com grandes impactos ambientais.



Vamos lá chegar em 2030?





Alternativo… face a que referência?

Local… se é local é sempre bom?

Proximidade… se está na mercearia da rua é sempre justo?

Biológico… podemos confiar sem ler o rótulo?



Uma questão de reduzir escala geográfica?

Uma questão de eficiência tecnológica?

Uma questão de escolhas alimentares dos consumidores?







Ambientais
Depleção dos recursos naturais
Perda da biodiversidade
Efeito de estufa e alterações climáticas 
Perda de solos férteis e de recursos hídricos

Saúde
Desnutrição
Obesidade

Doenças crónicas

Sociais
Pobreza e exclusão social

Migrações forçadas
Urbanização acelerada

Pressão sobre serviços públicos

Paradoxos e desigualdades na distribuição dos impactos dos problemas…

• Fome Vs Desperdício alimentar

• Fome Vs epidemias de doenças relacionadas com alteração do padrão alimentar tradicional

• Sobreabundância Vs ausência de escolhas verdadeiras

• Concentração de riqueza e poder Vs esvaziamento social, económico e cultural dos territórios rurais



A escala e a tecnologia não são neutras…

• Ao nível local podem existir relações de poder que mantêm os produtores familiares numa posição difícil!

• A produção local pode também ter práticas pouco sustentáveis…

• Ao nível local, podem também existir problemas como a pobreza alimentar, relacionada com desigualdades 
no acesso a oportunidades de emprego e salários justos

• Desigualdades de género no acesso às mesmas oportunidades e conciliação com vida familiar, etc. >> maior 
peso sobre as mulheres dos impactos negativos da insegurança alimentar

• Desigualdades relacionadas com a cultura, nacionalidade, credo religioso, etnia, etc.



SISTEMAS ALIMENTARES SUSTENTÁVEIS

Incorporam qualidades que sustentam as seis dimensões da segurança alimentar: disponibilidade, acesso, 
utilização, estabilidade, agência e sustentabilidade. Estes sistemas alimentares sustentáveis são:

→ produtivos e prósperos - para garantir a disponibilidade de alimentos suficientes;

→ equitativos e inclusivos - para garantir o acesso de todas as pessoas aos alimentos e aos meios de vida 
dentro desse sistema;

→ “empoderadores” e respeitadores - para garantir a agência para todas as pessoas e grupos, incluindo 
aqueles que são mais vulneráveis e marginalizados para fazer escolhas e exercer voz na formação desse 
sistema;

→ resilientes - para garantir estabilidade diante de choques e crises;

→ regenerativos- para garantir a sustentabilidade em todas as suas dimensões;

→ saudáveis e nutritivos - para garantir a absorção e utilização de nutrientes.
Fonte: HLPE, 2020 



SISTEMAS ALIMENTARES SUSTENTÁVEIS:

✓ Garantem Segurança Alimentar e Nutricional

✓ Direito Humano à Alimentação

✓ Soberania Alimentar 

✓ Agroecologia: https://www.youtube.com/watch?v=bLqYE-m2nE4&ab_channel=GreensEFA

https://www.youtube.com/watch?v=bLqYE-m2nE4&ab_channel=GreensEFA


Quadros legais e de políticas
Ao nível europeu…

Pacto Ecológico Verde… transição a nível ambiental e energética

Estratégia “Do campo ao prado” (Farm to fork strategy)

Pela primeira vez a alimentação é colocada na agenda de uma forma 
mais integrada, sem ser apenas pela via da agricultura ou da saúde



Disponível em: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf

https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/f2f_action-plan_2020_strategy-info_en.pdf


Metas 2030



Algumas preocupações das organizações da sociedade civil…

• Falta de ambição nas metas para uma transformação estrutural do sistema alimentar: 
necessidade de metas mais ousadas para diminuir emissões de CO2 associadas à produção de 
carne; 50% de terra cultivada sob práticas agroecológicas/ biológica >> transição ecológica

• Ausência de modelo de governança participativo e de modelo de monitorização permanente 
>> participação dos cidadãos na criação e implementação de medidas nos seus territórios

• Política Agrícola Comum está desfasada destes objetivos

• Necessidade de alinhamento da estratégia com objetivos sociais de luta contra a pobreza + 
preços justos para pequenos agricultores – maior redistribuição de apoios e condições de vida 
dignas >> transição justa



O Comité das Regiões Europeu convidou, em parecer emitido em DEZ2020, a Comissão Europeia:

• “a fazer do direito à alimentação adequada um dos pilares essenciais da implementação da estratégia F2F” 

propondo “que se trabalhe com os Estados-Membros e os órgãos de poder local e regional na definição de 

medidas a curto e médio prazo (…), bem como de medidas a longo prazo (políticas sociais estruturais)” 

• “associar todos os intervenientes do sistema alimentar, incluindo a sociedade civil e os representantes dos 

órgãos de poder local e regional, à execução e ao acompanhamento da estratégia” entendendo como 

necessários “sistemas de governação horizontais e a vários níveis” e esperando “que a estratégia se inspire 

em modelos de participação como os conselhos de política alimentar, que foram criados em muitos órgãos de 

poder local e regional”



Em Portugal:

• Não existe uma estratégia de segurança alimentar e nutricional a nível nacional (até 14 de abril), nem uma lei 
de bases de alimentação, mas existe o CONSANP (resolução do conselho de ministros 103/2018)

• Existem programas e medidas de âmbito setorial:

• Estratégia nacional de combate ao desperdício (MA)

• Programa Nacional de Promoção da Alimentação Saudável (DGS-MS)

• Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável (DGS-MS)

• Medidas relacionadas com segurança dos alimentos (ASAE)

• Programa Operacional de Apoio Às Pessoas mais Carenciadas (POAPMC-MTSS)

• …

• Ao nível local, não existem conselhos de alimentação nem estratégias de alimentação sistémicas, mas existem 
iniciativas… algumas mais setoriais (programas de alimentação escolar, apoios para criação de circuitos curtos, 
etc.), algumas informais, em redes, grupos de trabalho…



Sugestões de leitura:

Alimentação adequada: direito ou privilégio? Revista Focus Social nº 16 | Joana Dias (ACTUAR) & Sara Rocha (REALIMENTAR)
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1NxCSofB7VDBPB0TKxMO6z95ewOl-ixVf

Emergências em saúde, alimentação e vulnerabilidade – Boletim 5 do projeto Alimentação é Direito, 2020 
http://actuar-acd.org/wp-content/uploads/2020/05/Newsletter_AlimentacaoDireito_10MAI2020.pdf

Consumo e (in)segurança alimentar. Policy Brief – 2016 | De:Truninger, Mónica, Cardoso, Sónia, Augusto, Fábio, Horta, Ana (2017). Lisboa: Instituto de 
Ciências Sociais da Universidade de Lisboa
https://repositorio.ul.pt/bitstream/10451/27169/1/ICS_MTruninger_SCardoso_FAugusto_AHorta_Consumo_PolicyBrief.pdf

A (in)sustentabilidade do futuro à mesa: desafios, redes colaborativas e agendas comuns em torno do processo de relocalização dos sistemas alimentares
| De: Rocha e Albuquerque, 2017 (pág.463-483). Disponível em: http://www.cires2017.uevora.pt/livro_atas_ICIReS.pdf

Agroecological and other innovative approaches for sustainable agriculture and food systems that enhance food security and nutrition (2019). 
http://www.fao.org/3/ca5602en/ca5602en.pdf

Vídeos:
• Intervenção da Relatora das Nações Unidas para o Direito Humano à Alimentação, Hilal Elver, no lançamento do projeto (27JUN 2019) – Texto da 

intervenção aqui >>
• # Alimentação é Direito! - campanha para o direito à alimentação adequada em Portugal
• Outros vídeos temáticos: https://www.youtube.com/channel/UCbcGRD5XBM9RNwKQypp7JrQ/videos
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