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I - Introdução 

A história da humanidade tem sido a luta pela sobrevivência, umas vezes contra a escassez e 

outras contra o excesso. 

O progresso só foi alcançado ou será alcançável quando o ser humano teve comida, quando a 

tem e se continuar a tê-la. Se à História ficaram as lutas pela quantidade da comida para a do 

futuro terá de ficar a qualidade do que se come sob pena de a espécie entrar em crise profunda 

e poder colapsar. 

Se na evolução da civilização humana a escassez de alimentos provocou fome, guerra, conflitos 

políticos, doença e morte, na modernidade, pelo menos em parte do mundo, construiu-se um 

sistema alimentar em que o excesso, resultante de conceções económicas, sociais e culturais, 

aparentemente desenvolvidas, começa a estar na origem de doenças e morte. 

O ser humano quer uma sociedade saudável, culta, solidária, mas o paradigma de centralidade 

da Pessoa e a exploração desenfreada dos recursos naturais, com a desvalorização dos outros 

indivíduos e das outras espécies levar-nos-á, se nada for feito, a uma crise profunda.    

Neste caminho histórico do desenvolvimento Humano e na construção da vida em comunidade 

os ordenamentos jurídicos têm sido, e certamente continuarão a ser, fundamentais para uma 

sociedade mais responsável e para uma cidadania mais ativa e exigente. 

A Humanidade, principalmente, no século XX conseguiu codificar um conjunto vasto, sólido e 

progressista de normas que são esteios de modernidade na edificação e na manutenção de vários 

Direitos Humanos que muito tem contribuído para o progresso, para o bem-estar e para a 

construção e solidificação do Estado de Direito. 

Se a Pessoa humana, principalmente no mundo ocidental, regulamentou uma lista importante de 

direitos humanos, chegou o momento de questionar se o Direito relacionado com a essência da 

vida humana, o da Alimentação e Nutrição Adequadas, está suficientemente solidificado em 

termos jurídicos no Mundo, na Europa ou, concretamente, em Portugal. Na nossa opinião, a 

resposta é negativa e se uma alimentação saudável é um direito humano, é premente positivá-lo, 

na Constituição ou em lei ordinária.  

O ordenamento legislativo do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas deve ser 

orientado pelos princípios de Justiça Alimentar, de Soberania alimentar e o Alimento tratado 

como bem comum1.  

As 4 Leis da Alimentação – Leis de Escudero:  

Os princípios fundamentais para uma vida saudável e equilibrada estão nas designadas “As Leis 

da Alimentação” constituídas por 4 leis2: Quantidade, Qualidade, Harmonia e Adequação.  

Lei da Quantidade - A pessoa deve comer os alimentos que sejam suficientes para um 

crescimento e uma manutenção equilibradas do organismo atendendo à idade, sexo, atividade 

física e estado de saúde. 

 
1 Corrêa, L.; Oliveira, L. C. (2019). “Direito humano à alimentação adequada e a teoria crítica dos direitos humanos: um 

diálogo possível e necessário.” In: CORRÊA, L. (Org.). Diálogos sobre o direito humano à alimentação adequada. Juiz de 

Fora: Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora, p. 26-40. 
2 Proposta de Pedro Escudero, médico argentino que teve forte influência na emergência da Nutrição na América 

Latina.   
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Lei da Qualidade - A alimentação deve ser constituída pelos nutrientes necessários ao organismo 

e, por isso, tem de ser diversa, rica, proporcional e completa de forma a ser alcançada uma 

composição saudável de nutrientes. 

Lei da Adequação - A alimentação deve ser adequada às necessidades do organismo de cada 

pessoa em função do ciclo de vida (infância, adolescência, adulto e idoso), o estado fisiológico 

(gestação, lactação), estado de saúde (existência ou não de doenças), hábitos alimentares 

(deficiência de nutrientes) e as condições sociais, económicas, culturais e culturais (acesso aos 

alimentos). 

Lei da Harmonia - Os alimentos devem ser consumidos em proporções adequadas de forma a 

que ocorra uma composição equilibrada de nutrientes. 

Concluindo, a alimentação, uma dieta saudável, qualitativamente completa, harmoniosa na sua 

composição e adequada à pessoa especifica, reflete-se diretamente e é fundamental para ter 

saúde, conceito discutido e polémico. 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) começou por definir saúde como “estado completo de 

bem-estar físico, mental e social e não apenas ausência de doenças” e o Escritório Regional 

Europeu da OMS vem definindo-a como “a medida em que um individuo ou grupo é capaz, por 

um lado, de realizar aspirações e satisfazer necessidades e, por outro, de lidar com o meio 

ambiente. A saúde é, portanto, vista como um recurso para a vida diária, não o objetivo dela, 

abranger recursos sociais e pessoais, bem como capacidades físicas, é um conceito positivo”.  

A 4 leis ilustram a importância do ALIMENTO para um Corpo saudável, elemento fundamental à 

vida do ser humano. Se o Alimento é a estrutura fundamental da vida orgânica também é um eixo 

fundamental da cultura e das civilizações3. 

Se o alimento é imprescindível à sobrevivência, tão importante também é a forma como se cultiva, 

se acede, se adquire, se consome, se prepara, se utiliza ou se distribui, e só com a conjugação de 

todos estes fatores conseguir-se-á um Mundo mais sustentável, pacífico e democrático. 

A dignidade humana só atinge a sua plenitude se a Alimentação representar um dever e um 

direito humanos cuja concretização exige uma intervenção cívica forte do individuo e uma 

atuação consistente do Estado.   

O ALIMENTO é um bem histórico, económico, financeiro, social, cultural, político, filosófico, 

comunitário, biológico-genético, ambiental, universal, solidário cuja evolução e preservação 

impõe o seu reconhecimento como património imaterial e material da Humanidade e, nesse 

sentido, que o Estado o constitucionalize e aprofunde a sua regulamentação jurídica para que o 

Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas possa ser verdadeiramente implementado 

e preservado. 

 

 
3 Faser et al., 2011; Diamond, 1997. 
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II - Visão sumária da trajetória histórica do Direito Humano à Alimentação 

e Nutrição Adequadas 

A positivação do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas (DHANA) pode não ser 

uma tarefa simples, pois a alimentação e a nutrição são conceitos complexos, multissetoriais e 

evolutivos que deverão ser abordados e forma holística numa sociedade global, plural e aberta.  

Este direito corporiza o objetivo do ser humano em alcançar um “padrão de vida capaz de 

assegurar-lhe, e à sua família, saúde e bem-estar” (Assembleia das Nações Unidas,1948). Neste 

sentido, em dezembro de 1948 a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Carta 

Internacional dos Direitos Humanos: Declaração Universal dos Direitos Humanos, o primeiro 

diploma internacional que proclamou o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA): 

Artigo 25º  

Toda a pessoa tem direito a um padrão de vida adequado à saúde e bem-estar de si 

mesmo e da sua família, o que inclui o direito à alimentação, vestuário, habitação, 

assistência médica e os serviços sociais necessários, e tem direito à segurança no 

desempregado, na doença, na invalidez…. 

Embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos não tenha a natureza jurídica de um 

tratado, é reconhecido que foi o primeiro diploma a vincular juridicamente o direito humano à 

alimentação, reforçado com a aprovação de dois pactos, o Pacto Internacional dos Direitos Civis 

e Políticos (PIDCP) mais direcionado, como o nome indica, aos direitos civis e políticos e o Pacto 

Internacional dos Direitos Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC) de dezembro de 1966, 

diploma que já traduz mais claramente o Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas. 

O Estado Português assinou o PIDESC em outubro de 1976 que entrou em vigor em 31 de outubro 

de 1978, estando assim vinculado ao cumprimento das suas normas como resulta do disposto 

no: 

Artigo 2º 

1-Cada um dos Estados-Signatários no presente Pacto compromete-se a adotar 

medidas, seja isoladamente, seja através da assistência e cooperação internacionais, 

especialmente económica e técnicas, até ao máximo dos recursos de que disponha, 

por todos os meios adequados, inclusive e em particular a adoção de medidas 

legislativas, para atingir progressivamente a plena efetividade dos direitos aqui 

reconhecidos. 

2-Os Estados-Signatários no presente Pacto comprometem-se a garantir o exercício 

dos direitos que nele se enunciam, sem qualquer discriminação, por motivos de raça, 

cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra índole, origem nacional ou 

social, posição económica, nascimento ou qualquer outra condição social. 

Atendendo ao carater vinculativo do PIDESC, os Estados estão obrigados a adotar medidas para 

a efetivação e a garantia do exercício dos direitos, concretamente, o direito humano à alimentação 

preceituado no: 

Artigo 11 

1-Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de toda a pessoa a um 

nível de vida adequado para si e sua família, incluindo alimentação, vestuário e 
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habitação adequados a uma melhoria contínua das suas condições de vida. Os 

Estados-Partes tomarão medidas apropriadas para assegurar a efetividade deste 

direito, reconhecendo para esse efeito, a importância essencial da cooperação 

internacional baseada no livre consentimento. 

2-Os Estados partes no presente Pacto, reconhecendo o direito fundamental de toda 

a pessoa a estar protegida contra a fome, adotarão, individualmente e através da 

cooperação internacional, as medidas, incluindo programas concretos, que sejam 

necessários para: 

a-) Melhorar os métodos de produção, conservação e distribuição de alimentos 

através da plena utilização dos conhecimentos técnicos e científicos, da divulgação de 

princípios sobre a nutrição e do aperfeiçoamento ou da reforma dos regimes agrários 

de modo a que se atinja uma exploração e utilização mais eficazes das riquezas 

naturais; 

b-) Assegurar uma distribuição equitativa dos recursos alimentares mundiais em 

relação às necessidades, tendo em conta os problemas que se colocam, tanto para os 

países que importam produtos alimentares, como para os que os exportam. 

Existem outros instrumentos, declarações internacionais, resoluções da Organização das Nações 

Unidas e diplomas internacionais não vinculantes elaborados pela Organização das Nações 

Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) na Comissão de Direitos Humanos das Nações 

Unidas e no Comité de Direitos Económicos, Sociais e Culturais (CESCR) de que destacamos o 

Comentário Geral nº 12, aprovado no CESCR em 1999, definindo o DHANA nos termos 

seguintes: “o direito a uma alimentação adequada é realizado quando cada homem, mulher e 

criança, só ou em comunidade, têm acesso físico e económico a uma alimentação adequada ou 

aos meios necessários para a sua obtenção em todo o momento”. 

Esta interpretação do DHANA impõe aos Estados a efetivação de medidas que respeitem o acesso 

a alimentos adequados e que este acesso não coloque em perigo a gestão dos recursos naturais, 

a biodiversidade, a sustentabilidade do planeta, valorizando a dieta alimentar, a cultura, o 

território, a história gastronómica e outras “liberdades responsáveis” dos povos: 

“Uma dieta/alimentação não existe. O que existe são variados modelos alimentares”4 . 

Uma vida saudável não está vinculada estritamente à dieta/alimentação, mas a um “modo de viver 

irremediavelmente ligado a hábitos culturais específicos.”5  

A história avança, os povos exigem, as organizações internacionais cooperam e os Estados têm 

de concretizar a universalização do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, 

constituído numa visão multissetorial e integrando os atuais conhecimentos científicos para 

responder aos problemas de saúde pública, à crise climática e às dificuldades da vida política e 

administrativa dos Estados. 

A nível mundial destacamos ainda:  

A Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, o Protocolo Adicional à Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos na área de Direitos Económicos, Sociais e Culturais e 

 
4 Garcia,2001. 
5 Ibidem, p.5 [1], p.196. 
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Protocolo de São Salvador” de 1988, a Conferência Mundial da Alimentação de 1974, a Convenção 

sobre os Direitos da Criança de 1989, a Conferência Internacional sobre Nutrição de 1992 e 2014, 

a Conferência Mundial sobre Direitos Humanos de 1993, a Cimeira Mundial da Alimentação de 

1996, Cúpula Milénio de 2000, a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, Protocolo de 

Maputo de 2003, a Cimeira Mundial da Alimentação de 2002, as Diretrizes Voluntárias em Apoio 

à Realização Progressiva do Direito a uma Alimentação Adequada no Contexto da Segurança 

Alimentar Nacional de 2004, a Conferência de Alto Nível sobre a Segurança Alimentar Mundial: 

os desafios das mudanças climáticas e da bioenergia de 2008, a Declaração de Quito sobre a 

Exigibilidade e Realização dos direitos económicos, sociais e culturais (DESC) na América Latina 

de 1997, o Fórum Mundial sobre a Soberania Alimentar de Havana de 2001, a Cimeira Mundial 

sobre Segurança Alimentar e Nutricional de 2009 e a Conferência internacional de Segurança 

Alimentar de 2019. 

A Conferência Mundial de Alimentação de 1974, convocada pela Assembleia Geral das Nações 

Unidas, elaborou a Declaração Universal sobre a Erradicação da Fome e Má Nutrição e preceituou 

que: 

(b) “A eliminação da fome e má nutrição, consagrada como um dos objetivos da 

Declaração das Nações Unidas sobre o Progresso e Desenvolvimento Social, e a 

eliminação das causas subjacentes a tal situação, são objetivos comuns de todas as 

nações;” 

E que, 

(g) “O bem-estar dos povos do mundo depende em grande medida de uma 

adequada produção e distribuição de alimentos, bem como do estabelecimento de 

um sistema de segurança alimentar mundial que assegure uma adequada 

disponibilidade de alimentos.” 

Proclamou que: 

1 - “Cada homem, mulher e criança tem o direito inalienável de estar livre da fome e 

má nutrição a fim de desenvolver em pleno e de manter as suas faculdades físicas e 

mentais. A sociedade contemporânea possui já recursos suficientes, capacidade 

organizativa e tecnologia e, assim, a competência necessária para alcançar este 

objetivo.”6 

A Convenção dos Direitos da Criança de 1989 direcionada à garantia da saúde no que a 

alimentação e a nutrição são relevantes: 

Artigo 24º 

1.Os Estados Partes reconhecem à criança o direito a gozar do melhor estado de 

saúde possível e a beneficiar de serviços médicos e de reeducação… 

2.Os Estados prosseguem a realização integral deste direito, e nomeadamente, 

tomam medidas adequadas para: 

c-) Combater a doença e a má nutrição, no quadro dos cuidados de saúde primários, 

graças nomeadamente à utilização de técnicas facilmente disponíveis e ao 

 
6 Informação disponível em: https://gddc.ministeriopublico.pt. 



9 

 

fornecimento de alimentos nutritivos e de água potável, tendo em consideração os 

perigos e riscos da poluição do ambiente…  

A Cimeira Mundial da Alimentação de 1996, organizada pela FAO da qual resultou a Declaração 

de Roma sobre Segurança Alimentar Mundial e o Plano de Ação da Cúpula Mundial da 

Alimentação, declarou que7: 

“O direito à alimentação adequada é um direito humano inerente a todas as pessoas 

de ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de 

aquisições financeiras, a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade 

adequadas e suficientes, correspondente às tradições culturais do seu povo e que 

garanta uma vida livre do medo, digna e plena nas dimensões física e mental, 

individual e coletiva”. 

“Comprometemo-nos a consagrar a nossa vontade política e o nosso compromisso 

comum e nacional a fim de atingir uma segurança alimentar para todos e à realização 

de um esforço permanente para erradicar a fome em todos os países, com o objetivo 

imediato de reduzir, até metade do seu nível atual, o número de pessoas 

subalimentas até, ao mais tardar, o ano 2015.”. 

“O aumento da população mundial e a urgência em erradicar a fome e a subnutrição 

exigem a adoção de políticas determinadas e medidas eficazes. Um ambiente 

político, social e económico pacífico e estável constitui a base fundamental, que 

permitirá aos Estados dar a devida prioridade à segurança alimentar, de erradicar a 

pobreza, e ao desenvolvimento agrícola, da pesca, e de zonas florestais e rurais, 

sustentável. A promoção e a proteção de todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais, incluindo o direito ao desenvolvimento e a uma realização progressiva 

do direito a uma alimentação apropriada a todos, assim como a participação plena 

e igualitária de homens e mulheres, também constituem aspetos indispensáveis da 

nossa meta, que consiste em alcançar a segurança alimentar sustentável para todos.” 

As Diretrizes Voluntárias para Apoiar a realização progressiva do Direito à Alimentação adequada 

no contexto da segurança alimentar nacional é um documento para orientar e ajudar os Estados 

na implementação do direito à alimentação sendo dirigido aos estados partes do PIDESC, cuja 

terceira diretriz indica que os Estados devem tomar medidas de combate à fome e à pobreza, a 

quarta realça que os sistemas de mercado necessitam de melhorar os mercados agrícolas e 

alimentares,  a quinta destaca a importância das instituições publicas e privadas para garantir o 

direito à alimentação ou a sétima que interpela os Estados a incorporarem o direito à alimentação 

na sua legislação interna e a nona que exorta os Estados para a tomada de medidas que assegure 

a qualidade dos alimentos e a proteção dos consumidores. 

A Conferência Internacional de Segurança Alimentar, realizada em Addis Abeba, em 2019, 

organizada pela UA, FAO e OMS, na qual, mais uma vez, foi mundialmente reafirmado que “não 

há segurança alimentar sem alimentação segura”, nas palavras do então Diretor geral da FAO, 

José Graziano Silva, 

E, 

 
7 Informação disponível em: http://www.fao.org/3/w3613p/w3613p00.htm 
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“O alimento deve ser uma fonte de nutrição e prazer, não uma causa de doença ou de morte”, 

nas palavras do diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. 

 O direito humano à alimentação e a saúde são interdependentes, sem bom alimento não existe 

saúde e, por isso, foram importantes as Conferências Internacionais sobre a Promoção da Saúde, 

em 1986 e em 1988, e as Conferências sobre políticas de Alimentação e Nutrição. 

Na Conferência de 1986 que aprovou a chamada “Carta de Ottawa” com orientações para atingir 

a “Saúde para Todos” no ano 2000 e seguintes ficou proclamado que “a saúde é entendida como 

um recurso para a vida e não como finalidade de vida” para a qual, como um ecossistema estável 

ou recursos sustentáveis, a “alimentação é uma das condições e recursos fundamentais”.  

Na 2ª Conferência ficou reforçada a “importância da reflexão de todos os decisores políticos dos 

diversos setores sobre o impacto que as suas decisões têm nas populações”. Nestas Conferências 

sobre políticas de Alimentação e Nutrição ficou também decidido que “a implementação de 

políticas de nutrição deveriam englobar uma ação multissetorial e coordenada entre os vários 

setores envolvidos, incluindo o envolvimento da própria população”. 

Portanto, é notório que os Estados têm de promover políticas públicas não estanques, 

multissetoriais e que o sucesso desta implementação está diretamente dependente da 

participação ativa das pessoas, com a construção de políticas fortes de comunicação e informação 

com vista à literacia alimentar, aspeto decisivo, no nosso entender, para a transformação e a 

melhoria dos hábitos e práticas alimentares.  

Na Conferência Internacional de Nutrição, realizada em Roma em 1992, ficou claro que a 

efetivação do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas está dependente da 

organização política e da distribuição de rendimentos: 

“O problema da fome no mundo está relacionado com as desigualdades existentes no acesso a 

alimentos nutricionalmente adequados e seguros”, reafirmando-se que os representantes dos 

Estados da Comunidade Europeia ficam “comprometidos a implementar e apoiar a estratégia de 

segurança alimentar (food security) proposta neste documento”.  

No entanto, decorridos estes anos, apesar de reduzidos os índices de fome no Mundo embora 

ainda existam cerca de 821milhões de pessoas com fome (FAO-2018), em simultâneo com o 

aumento exponencial de produção de alimentos bem como o aumento do seu consumo e sem 

qualidade o que originou cerca de 672 milhões de obesos no mundo (FAO, 2018), a comunidade 

científica verificou que o fenómeno da malnutrição está em crescendo, havendo os que 

consideram que isto sim é a Doença dos tempos contemporâneos. 

“Hoje, sabemos que há excesso - e não falta - de alimentos para a humanidade. O problema é 

como e com quais critérios distribuir esses alimentos”.8  

Ou, 

“Enche-se o estômago em excesso, gerando obesidade e uma séria de disfunções nutricionais. 

Atualmente, há 38,3milhões de crianças com sobrepeso no mundo, 46% delas na Ásia e 25% na 

 
8 Ziegler, 2013. 
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África. Se o sobrepeso infantil se manteve estável desde 2012, a obesidade adulta tem aumentado 

desde 1975. Hoje, 672 milhões de pessoas no mundo são obesas.”9  

As sequelas da malnutrição abrangem quase todos os países, sendo de extrema gravidade e 

intensidade e com repercussão em vários setores das sociedades: nos sistemas/serviços de saúde, 

nos apoios sociais, na distribuição da riqueza, na paz social, etc. 

Em 2014 é realizada a 2ª Conferência Internacional sobre a Nutrição organizada pela FAO e pela 

OMS. A grande conclusão desta conferência sob o lema “melhor saúde, melhor vida” é a 

necessidade premente de combater e erradicar a malnutrição para o que os Estados têm de 

reforçar as suas políticas públicas, legislativas e administrativas, com o reforço da sociedade civil 

para colaborar na tomada de medidas e ações que contribuam efetivamente para a dignificação 

do ALIMENTO para a concretização do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas. 

O fim do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas é proteger o ser humano da fome, 

da insegurança alimentar e da subnutrição, o que sendo alcançado contribuirá naturalmente para 

a paz e para o reforço do Estado de Direito/Sistema Democrático. 

Embora aqueles e outros tratados, convenções, diretrizes sejam aplicáveis aos países europeus, 

as políticas publicas e legislativas dos países refletem o contexto geográfico em que se enquadra 

o DHANA. 

A Constituição da União Europeia, Tratado assinado em Roma em 29 de outubro de 2004, alterado 

pelo Tratado de Maastricht de 7 de fevereiro de 1992 e pelo Tratado de Lisboa de 13 de dezembro 

de 2007 que instituiu a União Europeia (EU) com origem no Tratado de Roma de 1957 que fundou 

a Comunidade Económica Europeia (CEE) não autonomiza o Direito Humano à Alimentação e 

Nutrição Adequadas. 

A Carta Dos Direitos Fundamentais da União não individualizou o DHANA apesar de preceituar, 

por exemplo, o direito de proteção do ambiente, os objetivos para a agricultura e pescas ou o 

direito à saúde que no Tratado de Maastricht de 1998 já reflete uma conceção mais abrangente 

como no, 

Artigo 152º 

Na definição e execução de todas as políticas e ações da comunidade será 

assegurada um elevado nível de proteção da saúde e a elaboração e implementação 

de todas as políticas e atividades económicas.10  

A não individualização do DHANA pode ter contribuído para que os Estados membros da União 

tenham negligenciado a positivação interna do direito pois são muito poucos os que possuem, 

por exemplo, uma Lei Bases de Alimentação. 

O direito comunitário formou um conjunto significativo de normas e de regras aplicáveis à 

segurança dos alimentos, mas na perspetiva higienossanitária e fitossanitária (higiene dos 

produtos alimentares e vigilância para proteger os alimentos para consumo humano e animal de 

contaminantes, aplicação de limites máximos aceitáveis aos alimentos para consumo humano e 

animal produzidos na UE e importados).  

 
9 Lima, T. (org.). (2019). Segurança alimentar e relações internacionais, ed. UFPB, João Pessoa. Disponível em: 

http://www.editora.ufpb.br/sistema/press5/index.php/UFPB/catalog/download/317/588/3067-1?inline=1 
10 Informação disponível em: (https://eur-lex.europa.eu) 
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Em 1997 a Comunidade Europeia instituiu a Direção-Geral da Saúde e da Proteção dos 

Consumidores e publica o Livro Verde com legislação alimentar. 

Em 2000 a Comissão Europeia publicou o Livro Branco da Segurança Alimentar e alargou a 

perspetiva com a estratégia da “exploração agrícola até à mesa” com o objetivo de estabelecer: 

 “um conjunto de ações necessárias para completar e modernizar a legislação da 

União Europeia no domínio da alimentação, a fim de a tornar mais coerente, mais 

compreensível e mais flexível, para assegurar uma melhor aplicação desta legislação 

e proporcionar aos consumidores maior transparência”.  

”Dar resposta aos novos desafios de saúde: doenças crónicas relacionadas com a 

alimentação, nomeadamente, a elevada prevalência da obesidade em crianças e 

adolescentes, deficiências de micronutrientes e doenças de origem alimentar” 

(https://ec.europa.ec). Para responderem estes problemas surgiram os III e IV Planos 

de Ação Europeu para as políticas de alimentação e nutrição de 2012-2016 e 2014-

2020.nível elevado de segurança dos alimentos”.11 

Com a publicação do Regulamento (CE) nº 178/2002 a União Europeia criou a Autoridade 

Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) que tem por fim “fornecer avaliações de risco 

independentes e pareceres científicos que servem de base às normas da UE em matéria de 

segurança dos alimentos”.12 

O Regulamento define "género alimentício" ou “alimento para consumo humano” nos termos 

seguintes: 

ARTIGO 2º 

Para efeitos do presente regulamento, entende-se por "género alimentício" (ou 

"alimento para consumo humano"), qualquer substância ou produto, transformado, 

parcialmente transformado ou não transformado, destinado a ser ingerido pelo ser 

humano ou com razoáveis probabilidades de o ser. 

Este termo abrange bebidas, pastilhas elásticas e todas as substâncias, incluindo a água, 

intencionalmente incorporadas nos géneros alimentícios durante o seu fabrico, preparação ou 

tratamento. A água está incluída dentro dos limiares de conformidade referidos no artigo 6.o da 

Diretiva 98/83/CE, sem prejuízo dos requisitos das Diretivas 80/778/CEE e 98/83/CE. 

A Europa instituiu o Primeiro Plano de Ação europeu para a Política de Alimentação e Nutrição 

2000-2005 e depois o Segundo Plano de Ação Europeu para a Política de Alimentação e Nutrição 

2007-2012, mais tarde publica o Livro Branco sobre “Uma estratégia para a Europa em matéria de 

problemas de saúde ligados à nutrição, ao excesso de peso e à obesidade”, o Plano de Ação para 

a Estratégia Global de Prevenção e Controlo de Doenças crónicas 2008-2013 e o Plano de 2012-

2016. 

Em 2013, o Plano de Ação Europeu para as políticas de alimentação e nutrição de 2014-2020 

avançou na densificação do DHANA por sugerir “a integração crescente dos princípios dos 

direitos humanos, particularmente do direito à alimentação, e os princípios da garantia do acesso 

 
11 Informação disponível em: https://eur-lex.europa.pt 
12 Informação disponível em: https://eur-lex.europa.pt 
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universal à alimentação adequada, de modo a garantir equidade nas estratégias propostas”, pois 

no dizer do Conselho Europeu: 

“Apesar de os países da União Europeia (UE) possuírem as suas próprias políticas de 

saúde, a UE procura apoiá-los com determinados objetivos partilhados. Estas 

conclusões do Conselho abordam, em particular, a epidemia de obesidade na Europa 

e as suas consequências, dando prioridade a um regime alimentar saudável e à 

realização de atividade física regular”,  

Na medida que, 

“Mais de metade da população da UE tem excesso de peso ou é obesa, de acordo 

com a classificação do índice de massa corporal (IMC) da Organização Mundial de 

Saúde (OMS). Todos os anos, até 7% dos orçamentos de saúde são gastos 

diretamente em doenças relacionadas com a obesidade, com outros custos indiretos 

que resultam da perda de produtividade e das mortes prematuras. Estas conclusões 

apresentam uma lista de ações a adotar para resolver esta situação”. 

E,  

Foi feito apelo aos países da UE para que fomentem políticas e iniciativas como: 

“Promover um regime alimentar saudável e de atividade física ao longo da vida, 

incluindo antes e durante a gravidez e durante a infância, a adolescência, a idade 

adulta e a terceira idade”; 

“reduzir a obesidade infantil (uma preocupação particularmente grave na UE) e 

utilizar o plano de ação da UE contra a obesidade infantil para o período 2014-2020 

como orientação para uma ação eficaz”; 

“ajudar os cidadãos e as famílias a fazerem escolhas informadas sobre a alimentação 

e a atividade física, disponibilizando informação sobre o impacto do estilo de vida 

na saúde”; 

“promover escolhas alimentares saudáveis, torná-las de fácil acesso e com custos 

comportáveis e criar oportunidades em casa, nas escolas e nos locais de trabalho” e, 

“utilizar a Plataforma de Ação Europeia em matéria de Regimes Alimentares, 

Atividade Física e Saúde como base para a cooperação (entre a indústria, as 

organizações ligadas à saúde e à proteção dos consumidores e o meio académico) 

em matéria de reformulação alimentar (por exemplo para minimizar as gorduras 

«trans», reduzir as gorduras saturadas, os açúcares e os níveis de sal em todos os 

alimentos e assegurar quantidades adequadas por dose)”, 

Sendo a Comissão europeia e os países da UE convidados conjuntamente a: 

“apoiar os planos nacionais alimentares e nutricionais da OMS”; 

“promover ações para limitar a exposição das crianças à publicidade, ao marketing e 

à promoção de alimentos com elevado teor de gorduras saturadas, ácidos gordos 

«trans», açúcares adicionados ou sal”. 
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“realizar investigação, nomeadamente ao abrigo do programa de ação da UE no 

domínio da saúde”. 

Durante várias décadas, a preocupação dos Países da União Europeia assentou essencialmente na 

política Agrícola Comum (PAC), o que foi manifestamente insuficiente e prejudicial. 

No caso de Portugal, a adesão à então CEE e os efeitos das políticas da Politica Agrícola Comum 

(PAC) constituída em 1962 levou a uma perda significativa das explorações agrícolas de menor 

dimensão, a um aumento de dependência alimentar, “abrindo portas a problemas como a 

desertificação, o envelhecimento da população rural, a degradação da paisagem e a alteração dos 

padrões alimentares tradicionais”.13 

Os princípios subjacentes à formação da PAC na década de 60 do século passado foram a 

produção de alimentos, a constituição de stocks e a autossuficiência alimentar numa perspetiva 

extrativista predatória. Foi implementada uma política comum que visou a produção e o 

fornecimento de alimentos no que os generosos subsídios comunitários foram decisivos levando 

ao crescimento desenfreado da agroindústria, da monocultura intensiva, com uma política de 

preços e fiscal nefasta e desincentivadora da produção agrícola familiar, levando à perda de 

qualidade dos géneros alimentícios, a um consumo de ultraprocessados e à desvalorização da 

dieta mediterrânica. 

A crise climática, a degradação do ambiente e o aumento de doenças determinaram outras 

propostas da Comissão Europeia dando origem ao Pacto Ecológico Europeu para o período 2023 

– 2027, um novo Acordo Verde. 

Um dos pilares do Pacto Ecológico Europeu assenta na estratégia “Do prado ao prato”14 com o 

qual se pretende uma produção de alimentos mais sustentável e amiga do ambiente, reduzir o 

risco e a utilização de pesticidas químicos, fertilizantes e antibióticos, lutar contra a fraude 

alimentar, criar regimes alimentares saudáveis, reduzir o desperdício alimentar e dotar os 

cidadãos/ãs de mais informação.  

Com a “Estratégia do Prado ao Prato – para um sistema alimentar justo, saudável e respeitador 

do ambiente” é pretendido: 

1- Assegurar que os europeus beneficiam de uma alimentação sustentável a preços 

acessíveis; 

2- Lutar contra as alterações climáticas; 

3- Proteger o ambiente; 

4- Preservar a biodiversidade; 

5- Expandir a agricultura biológica.” 

Com esta estratégia a Comissão pretende assim contribuir para uma economia circular, da 

produção ao consumo, para: 

1- Adotar os/as cidadãos/ãs de mais informação”; 

2- Garantir sistemas de produção alimentar mais eficientes”; 

 
13 FAO (2013). Situação da governança da segurança alimentar e nutricional e papel da agricultura familiar nos países da 

CPLP. Disponível em: https://www.cplp.org/Files/Filer/cplp/FAO/Estudo-CPLP-Maro-2013-verso-longa.pdf 
14 Informação disponível em: https://cor.europa.eu/pt/news/Pages/from-farm-to-fork.aspx 
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3- Transformar e transporte no setor agrícola mais sustentáveis”; 

4- Melhoria da armazenagem e do acondicionamento”; 

5- Regimes alimentares saudáveis e redução do desperdício alimentar”. 

Se a preocupação que está subjacente ao Plano Ecológico Europeu, e concretamente, à estratégia 

“Do prado ao prato” é garantir que a “alimentação deve ser segura, nutritiva e de elevada 

qualidade” impondo “protegê-la com o mínimo de impacto na natureza” parece-nos que seria 

oportuno a União Europeia discutir uma Lei Europeia da Alimentação, respeitando a diversidade 

histórica, cultural, gastronómica e a dieta de cada país membro, concretizando a palavra de ordem 

- “compromisso politico para a obrigação jurídica” - sob pena de outros interesses, certamente 

não saudáveis, retardarem ou impedirem a positivação e a efetivação do Direito Humano à 

Alimentação e Nutrição Adequadas.  

A Comunidade Europeia e a União Europeia aprovaram vários regulamentos destinados à 

distribuição de alimentos a pessoas mais necessitadas na Comunidade, por exemplo, o 

Regulamento (CEE) nº 3730/87 de 10 de dezembro de 1987, o Regulamento (CEE) nº 3149/92 de 

29 de outubro de 1992, o Regulamento (CEE nº 1234/2007 de 22 de outubro de 2007, o 

Regulamento (UE) nº 807/2010 de 14 de setembro de 2010, o Regulamento (EU) nº 223/2014 de 

11 de março de 2014 e o programa de 2013, Fundo Europeu de Auxílio a pessoas carenciadas, 

FEAC. Este último Regulamento Europeu e o programa, FEAC, vão além da mera assistência 

alimentar visando já alguma inclusão social. 

Reconhecendo-se que em determinados momentos e circunstâncias tem de ser prestada ajuda 

alimentar, o Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas está muito além de políticas 

assistencialistas impondo a adoção de legislação europeia que integre os princípios do 

comentário geral nº 12 ao artigo 11º PIDESC: 

“O direito a uma alimentação adequada é realizado quando cada homem, mulher e 

criança, só ou em comunidade, têm acesso físico e económico a uma alimentação 

adequada ou aos meios necessários para a sua obtenção em todo o momento”. 

Ou, 

Da FAO, 

“O direito à alimentação adequada é um direito humano inerente a todas as pessoas 

de ter acesso regular, permanente e irrestrito, quer diretamente ou por meio de 

aquisições financeiras, a alimentos seguros e saudáveis, em quantidade e qualidade 

adequadas e suficientes, correspondentes às tradições culturais do seu povo e que 

garanta uma vida livre do medo, digna e plena nas dimensões física e mental, 

individual e coletiva”.  

Entendemos que seria importante a tradução do Direito Humano à Alimentação e Nutrição 

Adequadas em norma do direito comunitário considerando que os Estados membros ver-se-iam 

obrigados a transpô-lo para o seu direito interno, devido ao carater vinculativo do direito 

comunitário sobre os direitos internos. 

A Convenção de Proteção dos Direitos do Homem e das Liberdades Fundamentais, Convenção 

Europeia dos Direitos Humanos, assinada em Roma em 4 de novembro de 1950 é omissa no que 

concerne ao DHANA, o que se compreende atendendo ao contexto histórico da sua criação e o 
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objetivo essencial da sua elaboração. No entanto, de 1952 a 2013 foram aprovados 16 protocolos 

e nenhum reflete o DHANA. 

Apesar da Convenção ser uma carta que teve na sua génese a previsão do direito à vida e à 

dignidade humana na vertente social e política questionamos se o Direito Humano à Alimentação 

e Nutrição Adequadas não deverá ser encarado como o primado deste Direito à vida e à 

dignidade humana pois sabemos que a fome, a subnutrição e a doença, com os custos financeiros 

nos sistemas de saúde ou a fragilidade de outros, estão na origem de conflitos sociais, políticos, 

governamentais que fazem perigar as democracias ou dificultam a sua construção e, em 

consequência, a solidificação dos outros direitos humanos que a Convenção Europeia dos Direitos 

Humanos visa proteger.     

Sem perdermos de vista que o caminho se faz caminhando afirmamos que continua a ser difícil à 

União Europeia, pois muitos se não todos os 27 países padecem de problemas comuns, legislar 

sobre o Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas. Se em muitos ou na maioria dos 

Países membros da União Europeia o DHANA não tem reconhecimento constitucional e nem 

existe legislação ordinária, a aprovação de uma Diretiva Comunitária, de uma Lei Quadro Europeia 

sobre o Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas faria “jus” ao disposto no artigo 

25º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e no artigo 11º da PIDESC.    

A Política Agrícola Comum 

A crise alimentar derivada do consumo de carne bovina com o aparecimento da chamada doença 

das “vacas loucas”, o crescimento da malnutrição e doenças associadas (obesidade, diabetes, 

hipertensão, doenças cardiovasculares, oncológicas), o alerta para as consequências nefastas ao 

nível do clima, solo, organização do território, no que a produção agrícola intensiva tem impacto 

negativo, vêm contribuindo para que várias organizações da sociedade civil, academia, cientistas, 

forças partidárias, começassem a problematizar as diretrizes da PAC e também intensificar a 

discussão atinente ao reconhecimento constitucional ou no direito ordinário do Direito Humano 

à Alimentação e Nutrição Adequadas. 

Um passado mais ou menos recente da Politica Agrícola Comum não oferece garantias sólidas 

para a concretização destes fins, embora se admita que os problemas gravíssimos relacionados 

resultantes do crescimento de doenças diretamente provocadas por uma alimentação má, os 

efeitos pandémicos do “Sars-cov2/Covid 19” ou a emergência climática possam contribuir para a 

construção e efetivação de uma PAC que contribua para sistemas agroalimentares mais 

sustentáveis ambientalmente, economicamente e socialmente embora a oposição dos partidos 

verdes e das organizações ambientalistas dos Países que integram a UE a esta nova PAC não 

augure nada de muito bom. 

Ao nível da União Europeia entendemos que tem havido pouca coragem para o reconhecimento 

expresso do DHANA. Embora se verifique a tomada de medidas, programas e ações que levam a 

uma alteração de paradigmas, o que é certo é que ainda falta uma visão integradora e 

multissetorial do DHANA, direito fundamental à dignificação humana e à sustentabilidade 

ambiental. 

A elaboração da Lei Europeia da Alimentação contribuiria, certamente, para que os Estados 

membros aprovassem legislação a integrar e densificar o DHANA.  
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Se em termos mundiais haverão cerca de 106 países que protegem constitucionalmente ou em 

lei ordinária o direito humano à alimentação e nutrição adequadas, poucos são os do continente 

europeu, embora reconheçamos que os povos que padecem de mais problemas ao nível da 

escassez de alimentos, da insegurança alimentar, da subnutrição e dificuldade na distribuição e 

acesso estão em Africa, Ásia e América do Sul. 

Se na Europa a Bélgica, a Escócia e Portugal tentaram a aprovação de uma Lei Base de 

Alimentação, só a Escócia alcançou o desiderato. Talvez o continente Europeu devesse olhar para 

Lei Marco do Direito à Alimentação e Soberania e Alimentar aprovado em 2008 pelo Parlamento 

Latino-Americano e Caribenho que define como objetivo: 

Artigo 1º  

O objeto da presente lei é estabelecer um marco jurídico de referência, que permita 

a cada Estado estabelecer políticas e estratégias para garantir, de forma permanente 

e em caracter de prioridade nacional o “Direito à Alimentação” e a segurança 

alimentar e nutricional da população para o gozo de uma vida saudável e ativa, 

No que os Estados têm como deveres: 

Artigo 2º 

Respeitar, realizar, proteger e promover o exercício do direito humano à alimentação. 

O Estado deverá informar, supervisionar, fiscalizar e avaliar a realização do direito, 

bem como garantir os mecanismos para a sua exigibilidade. 

III - Portugal 

O ordenamento jurídico português está muito longe de cumprir a visão holística do Direito 

Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas e a sociedade portuguesa também ainda não 

interiorizou a premência em criar um ordenamento jurídico que efetive este direito. 

A Constituição da República Portuguesa não tem qualquer norma que individualize o Direito 

Humano à Alimentação e Nutrição adequadas.  

O artigo 64º da C.R.P, na nossa opinião, não pode ser entendido com a expressão do DHANA, o 

que se resulta, desde logo, da sua letra: 

1-Todos têm direito à proteção da saúde e o dever de a defender e promover. 

2-O direito à proteção da saúde é realizado: 

a) Através de um serviço nacional de saúde universal e geral e, tendo em conta as condições 

económicas e sociais dos cidadãos, tendencialmente gratuito; 

b) Pela criação de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam, 

designadamente, a proteção da infância, da juventude e da velhice, e pela melhoria sistemática 

das condições de vida e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física e desportiva, 

escolar e popular, e ainda pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas de 

vida saudável. 

3- Para assegurar o direito à proteção da saúde, incumbe prioritariamente ao Estado: 
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a) Garantir o acesso de todos os cidadãos, independentemente da sua condição económica, aos 

cuidados da medicina preventiva, curativa e de reabilitação; 

b) Garantir uma racional e eficiente cobertura de todo o país em recursos humanos e unidades 

de saúde; 

c) Orientar a sua ação para a socialização dos custos dos cuidados médicos e medicamentosos; 

d) Disciplinar e fiscalizar as formas empresariais e privadas da medicina, articulando-as com o 

serviço nacional de saúde, por forma a assegurar, nas instituições de saúde públicas e privadas, 

adequados padrões de eficiência e de qualidade; 

e) Disciplinar e controlar a produção, a distribuição, a comercialização e o uso dos produtos 

químicos, biológicos e farmacêuticos e outros meios de tratamento e diagnóstico; 

f) Estabelecer políticas de prevenção e tratamento da toxicodependência. 

4- O serviço nacional de saúde tem gestão descentralizada e participada.” 

Esta norma constitucional visa atribuir à/aos cidadã/ãos o direito a ter assistência médica ou 

medicamentosa e a obrigação do Estado na sua efetivação.  

Mesmo a alínea b-) do artigo 64º da C.R.P que tem uma redação mais abrangente - “Pela criação 

de condições económicas, sociais, culturais e ambientais que garantam, designadamente, a 

proteção da infância, da juventude e da velhice, e pela melhoria sistemática das condições de vida 

e de trabalho, bem como pela promoção da cultura física e desportiva, escolar e popular, e ainda 

pelo desenvolvimento da educação sanitária do povo e de práticas de vida saudável” nada é dito 

sobre a importância da Alimentação numa perspetiva holística. 

A omissão da Constituição da República Portuguesa aprovada em 1976 relativamente ao DHANA 

compreende-se à luz da circunstância histórica interna (revolução de 25 de abril) e externa 

(revolução verde) em que a produção de alimentos para responder à escassez e à fome era o 

único objetivo.  

Se a Constituição não protegeu diretamente este direito também o legislador ordinário não 

conseguiu ainda a sua positivação. 

A legislação nacional existente enquadra-se essencialmente na perspetiva fitossanitária e 

higienossanitária do alimento com regras que as garantam, sendo omissa na visão multissetorial 

do Direito Humano à Alimentação enquanto valor holístico.  

Em 1971 foi constituído o Centro de Estudos de Nutrição, (CEN), em 1977 o Instituto de Qualidade 

Alimentar, (IQA), em 1980 o Decreto Lei nº 278/84 instituiu o Conselho Nacional de alimentação, 

(CNA) alterado em 1989 para Conselho Nacional de Alimentação e Nutrição (CNAN). 

A perspetiva higiossanitária e fitossanitária da produção, conservação e comercialização livre dos 

alimentos foi densificada. 

Em 2005 foi criada a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE), com o Decreto Lei 

nº 237/2005 de 30 de dezembro cujo artigo 2º, nºs 2 e 3, define que: 

A ASAE é a autoridade administrativa nacional especializada no âmbito da segurança alimentar e 

da fiscalização económica; 

E, 
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Que é a autoridade nacional de coordenação do controlo oficial dos géneros alimentícios e o 

organismo nacional de ligação com outros Estados membros, sendo responsável pela avaliação 

e comunicação dos riscos na cadeia alimentar, bem como pela disciplina do exercício das 

atividades económicas nos sectores alimentar e não alimentar, mediante a fiscalização e 

prevenção do cumprimento da legislação reguladora das mesmas. 

Cujas algumas das atribuições definidas no artigo 5º são: 

a) Emitir pareceres científicos e técnicos, recomendações e avisos, nomeadamente em matérias 

relacionadas com a nutrição humana, saúde e bem-estar animal, fitossanidade e organismos 

geneticamente modificados; 

b) Recolher e analisar dados que permitam a caracterização e a avaliação dos riscos que tenham 

impacte, direto ou indireto, na segurança alimentar; 

c) Avaliar os riscos alimentares, nomeadamente os relativos aos novos alimentos e ingredientes 

alimentares novos, alimentos para animais, novos processos tecnológicos e riscos emergentes; 

d) Promover a criação de uma rede de intercâmbio de informação entre entidades que trabalhem 

nos domínios das suas competências; 

e) Assegurar a comunicação pública e transparente dos riscos; 

f) Promover a divulgação da informação sobre segurança alimentar junto dos consumidores; 

g) Colaborar, na área das suas atribuições, com a Autoridade Europeia para a Segurança dos 

Alimentos; 

h) Acompanhar a participação técnica nacional nas diferentes instâncias internacionais em matéria 

de segurança alimentar, designadamente quanto às normas e procedimentos de controlo; 

i)Proceder à avaliação dos riscos biológicos, químicos, físicos e nutricionais e dos riscos inerentes 

à saúde e bem-estar animal e à alimentação animal; 

j) Propor a definição da estratégia da comunicação dos riscos em matéria de segurança alimentar, 

tendo em consideração os conteúdos, os meios e os grupos alvo da comunicação; 

l) Promover ações de natureza preventiva e repressiva em matéria de infrações contra a qualidade, 

genuinidade, composição, aditivos alimentares e outras substâncias e rotulagem dos géneros 

alimentícios e dos alimentos para animais; 

p) Fiscalizar os estabelecimentos de abate, preparação, tratamento e armazenamento de produtos 

de origem animal; 

q) Fiscalizar os estabelecimentos da indústria transformadora da pesca, navios-fábrica, lotas e 

mercados grossistas; 

r) Fiscalizar a cadeia de comercialização dos produtos de origem vegetal e dos produtos de 

origem animal, incluindo os produtos da pesca e da aquicultura; 

 

u) Fiscalizar a oferta de produtos e serviços nos termos legalmente previstos e, quando for caso 

disso, proceder à investigação e instrução de processos por contraordenação cuja competência 

lhe esteja legalmente atribuída; 
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v) Fiscalizar o cumprimento das obrigações legais dos agentes económicos, assegurando a 

instrução dos respetivos processos de contraordenação, sem prejuízo das competências 

atribuídas por lei a outras entidades; 

A lei orgânica em vigor aprovada pelo Decreto Lei nº 163/2012 de 23 de agosto define como 

missão: 

Artigo 2º 

“… a fiscalização e prevenção do cumprimento da legislação reguladora do exercício 

das atividades económicas, nos sectores alimentar e não alimentar, bem como a 

avaliação e comunicação dos riscos na cadeira alimentar, sendo o organismo 

nacional de ligação com as suas entidades congéneres, a nível europeu e 

internacional”. 

A ASAE substituiu a Direção-Geral do Comércio e Fiscalização da Qualidade Alimentar, a Agência 

Portuguesa de Segurança Alimentar, I.P. e a Inspeção-geral das Atividades Económicas operando 

a fusão das suas competências com as oriundas das direções regionais de Agricultura, da Direção-

Geral de veterinária, do Instituto do Vinho e da Vinha, da Direção-Geral de Proteção de Culturas 

e da Direção-Geral das Pescas15. 

Infelizmente, só com o escalar de doenças (obesidade, diabetes, etc) e outras consequências da 

má comida e ou do seu excesso, com repercussão brutal no orçamento do Serviço Nacional de 

Saúde é que o poder político e a sociedade em geral percebem que é necessário mudar de 

paradigma e construir uma política alimentar e nutricional saudável. 

No âmbito das atribuições o Ministério de Agricultura e do Mar, em 2014 o governo de então 

efetuou a reformulação de algumas áreas e fez publicar o Decreto-Lei nº 18/2014 de 4 de fevereiro 

que instituiu várias institutos, organismos e direções gerais, como: 

Direção-Geral de Alimentação e Veterinária, Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento 

Rural, Direção-Geral de Politica do Mar, Direção-Geral de Recurso Naturais, Segurança e Serviços 

Marítimos, Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P., Instituto de Financiamento 

da Agricultura e Pescas, I.P., Instituto da  Vinha e do Vinho, I.P, Instituto dos Vinhos do Douro e 

do Porto, I.P. e o Instituto Português do Mar e Atmosfera, I.P. 

Dos institutos e entidades destaca-se a Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, cujo missão 

é: 

Artigo 9º, nº 1: 

Definir, executar e avaliar as politicas de segurança alimentar, de proteção animal e 

de sanidade animal, proteção vegetal e fitossanidade sendo investida nas funções 

de Autoridade Sanitária Veterinária e Fitossanitária Nacional, de Autoridade Nacional 

para os Medicamentos Veterinários e de Autoridade responsável pela gestão do 

sistema de segurança do alimento16. 

Portugal também participa em sistemas de alerta de segurança alimentar, como a INFOSAN e a 

RASFF. 

 
15 Informação disponível em: www.asae.pt 
16 Informação disponível em: https://www.dgav.pt  e https://eportugal.gov.pt 

 

https://www.dgav.pt/
https://eportugal.gov.pt/
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A rede internacional de Autoridade de Segurança Alimentar (INFOSAN) é uma rede global de 

segurança alimentar nacional constituída em 2004 geridas conjuntamente pela FAO e pela OMS 

ma qual participam 160 países. A Rede é para reforçar os serviços dos sistemas de segurança 

alimentar nacionais e internacionais. 

A Rede de alertas de segurança para alimentação humana e alimentação animal é um sistema 

que integra os Estados membros da União Europeia e tem como objetivo alertar rapidamente 

para um risco direto ou indireto para a saúde humana, veiculado pelos géneros alimentícios ou 

alimentos para animais. (https://www.dgav.pt, https://eportugal.gov.pt) 

Portanto, o que se reporta à fiscalização, controlo de higiene e fitossanidade na produção, 

distribuição e comercialização de géneros alimentícios ou alimentos para consumo humano, 

transformados ou não transformados, o País está dotado de vários organismos que dão as 

respostas necessárias. 

Portugal está vinculado às obrigações resultantes quer da sua adesão a alguns dos instrumentos 

jurídicos internacionais acima identificados, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (PIDCP), o Pacto Internacional dos Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais (PIDESC), a Convenção Dos Direitos da Criança, quer da sua 

participação em organizações internacionais e integração em Redes que visam a proteção e a 

sustentabilidade do ambiente e da economia e a descarbonização da sociedade.        

Em 1994 Portugal aderiu à Rede Europeia de Escolas Promotoras de Saúde, (REEPS), em 2004 

lançou o Programa Nacional de Saúde 2004-2010 e em 2012 o Programa Nacional para a 

Promoção da Alimentação Saudável (PNPAS), período 2012-2016, baseado nas diretrizes da 

Organização Mundial de Saúde, um dos onze programas de saúde prioritários do Pano Nacional 

de Saúde nos termos do despacho nº 6401/2016. cujos cinco objetivos gerais são: 

1-Aumentar o conhecimento sobre os consumos alimentares da população portuguesa, seus 

determinantes e consequências; 

2-Modificar a disponibilidade de certos alimentos, nomeadamente em ambiente escolar, laboral 

e em espaços públicos; 

3-Informar e capacitar para a compra, confeção e armazenamento de alimentos saudáveis, em 

especial nos grupos mais desfavorecidos; 

4-Identificar e promover ações transversais que incentivem o consumo de alimentos de boa 

qualidade nutricional de forma articulada e integrada com outros setores, nomeadamente da 

agricultura, desporto, ambiente, educação, segurança social e autarquias;  

5-Melhorar a qualificação e o modo de atuação dos diferentes profissionais que pela sua 

atividade, possam influenciar conhecimentos, atitudes e comportamentos na área alimentar.”  

O programa visa: 

“promover o estado de saúde da população portuguesa, atuando num dos seus 

principais determinantes, a alimentação”; 

”disponibilizar alimentos promotores de saúde e bem-estar a toda a população…sem 

perder de vista a dinamização do emprego, o ordenamento equilibrado do território 

e as economias locais … sem perder de vista a redução de “impactos sobre o meio 

ambiente; 
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“reduzir as desigualdades na procura e o acesso a alimentos nutricionalmente 

adequados”, 

Para cumprir cinco objetivos:  

“aumentar o conhecimento sobre os consumos alimentares, modificar a 

disponibilidade de certo alimentos, nomeadamente em ambiente escolar, laboral e 

em espaços públicos, informar e capacitar para a compra, confeção e 

armazenamento de alimentos saudáveis, em especial nos grupos mais 

desfavorecidos, identificar e promover ações transversais que incentivem o consumo 

de alimentos com qualidade nutricional de forma articulada e integrada com outros 

setores, nomeadamente da agricultura, desporto, ambiente, educação, segurança 

social e autarquias e melhorar a qualificação e o modo de atuação dos diferentes 

profissionais que pela sua atividade, possam influenciar conhecimentos, atitudes e 

comportamentos na alimentar.”17 

O PNPAS tinha seis metas para 2020, ou seja: 

• “Controlar a prevalência de excesso de peso e obesidade na população infantil e escolar, 

limitando o crescimento a zero, até 2020; 

• Reduzir em 10% a média de quantidade de sal presente nos principais fornecedores 

alimentares de sal à população até 2020; 

• Reduzir em 10% a média de quantidade de açúcar presente nos principais fornecedores 

alimentares à população até 2020; 

• Reduzir a quantidade de ácidos gordos trans para menos de 2% no total das gorduras 

disponibilizados até 2020; 

• Aumentar o número de pessoas que consome fruta e hortícolas diariamente em 5% até 

2020; 

• Aumentar o número de pessoas que conhece os princípios da dieta mediterrânica em 

20% até 2020”.18 

O PNPAS é um dos onze programas de saúde prioritários do Plano Nacional de saúde (despacho 

nº 6401/2016), o que demonstra que tem sido pela via do combate à doença, ou seja, pelo 

Ministério da Saúde que o Estado Português vem desenvolvendo programas com vista a melhorar 

a politica alimentar, mas ainda não reconheceu autonomia normativa e jurídica ao DHANA 

enquanto valor humano, social, cultural, ambiental, histórico e político. 

O programa tem vindo a ser desenvolvido nestes últimos 8 anos, embora como resulta do 

relatório da Direção Geral de Saúde de 2020, se verifique “uma tendência crescente da proporção 

de utentes com registo de pré-obesidade e obesidade” e os dados do último inquérito Nacional 

de Saúde (2019) mostrarem que cerca de 53,6% da população adulta portuguesa apresenta 

excesso de peso (pré-obesidade ou obesidade) e a obesidade afetar 1,5 milhões de pessoas 

(16.9%)” 

 
17 Informação disponível em: www.alimentacaosaudavel.dgs.pt 
18 Ibidem. 
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“Em 2019, os hábitos alimentares inadequados dos portugueses foram o quinto fator de risco que 

mais contribuiu para perda de vida saudável, de acordo com o estudo Global Burden of Disease 

(GBD)”. 

O reconhecimento legislativo do DHANA aceleraria a efetivação de politicas públicas em várias 

da sociedade e do Estado para intervir, melhorar e alterar os métodos de produção agrícola, os 

recursos hídricos, as questões ambientais, as condições de saúde e de vida em geral das pessoas, 

pois sabemos que em Portugal os hábitos alimentares são um dos principais fatores de perda de 

anos de vida saudável, com os últimos números a indicar que 86% da carga da doença 

corresponde a doenças crónicas e mais de 50% dos adultos portugueses apresentam excesso de 

peso, correspondendo a cerca de um milhão de obesos e 3,5 milhões de pré-obesos.(www,  

Apesar da instituição de vários planos e programas, o Plano Nacional de Saúde 2004-2010, em 

2005 o Plano Nacional de Combate à obesidade, transformado em 2008 na Plataforma Contra a 

Obesidade, o programa de Saúde Escolar, o Movimento Hiper saudável ou a iniciativa europeia 

luta contra a Obesidade através da Oferta e da Procura (FOOD-fighting Obesity through Offer 

and Demand) o País não está dotado de uma política legislativa, regulamentar, administrativa e 

económica estruturada, uniformizada e multissetorial que efetive o DHANA.  

Em 2011 foi criado pela Direção-Geral da Saúde o INFOFAMILIA um mecanismo para avaliar a 

insegurança alimentar cujo primeiro estudo publicado em 2017 que abrangeu os utentes dos 

cuidados de saúde primários do Serviço Nacional de Saúde e teve por base o conceito 

multifacetado de insegurança alimentar, ou seja, em que para “além de alimentos a garantia da 

Segurança Alimentar de uma população implica a garantia de condições de acesso físico e 

económico aos alimentos, a garantia da adequação nutricional dos alimentos bem como a 

higiossanidade dos mesmos, a garantia de estabilidade no acesso aos alimento e, por último, 

considera também a importância da sustentabilidade social, cultural e ambiental das estratégias 

que visem garantir o acesso aos alimentos”.19 

O estudo produziu conclusões importantes e preocupantes como: 

1 – Nos anos de 2011 a 2014, em 48,7 dos agregados familiares inquiridos tinham alguns tipos 

de insegurança alimentar (28,2% doa agregados apresentavam um nível de Insegurança Alimentar 

ligeira, 9,6% Insegurança Alimentar Moderada e 10,9” Insegurança Alimentar Grave. 

2 – O maior risco de Insegurança Alimentar tinha as seguintes caraterísticas socioeconómicas e 

demográficas nos agregados familiares: 

- residentes nas regiões de saúde do Algarve e Lisboa e vale do Tejo; 

- menor nível educacional; 

- situação de desemprego ou domésticos; 

- situação de reforma (níveis mais extremos da Insegurança Alimentar); 

- possuem um menor número de elementos a contribuir para o rendimento familiar; 

- numerosos (5 ou mais elementos) 

- com pré-obesidade  

 
19 Ibidem. 
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Dados do inquérito Alimentar Nacional e de Atividade Física (IAN_AF 2015-2016) indicam alguns 

resultados menos graves e que indicam que 10,15 das famílias portuguesas sofreram de 

insegurança alimentar, dos quais 2,66% indicaram insegurança alimentar moderada ou grave. 

 Em 2017 é criada a Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável (EIPAS) nos 

termos do Despacho nº 11418/2017 publicado em 29 de dezembro que visa: 

“incentivar o consumo alimentar adequado e a consequente melhoria do estado 

nutricional dos cidadãos, com impacto direto na prevenção e controlo das doenças 

crónicas” com objetivos que passam por ”modificar o meio ambiente onde as 

pessoas escolhem e compram alimentos através da modificação da disponibilidade 

de alimentos em certos espaços físicos e promoção da reformulação de determinado 

categorias de alimentos”, melhorar a qualidade e acessibilidade da informação 

disponível ao consumidor, de modo a informar e capacitar os cidadãos para escolhas 

alimentares saudáveis,”, “promover e desenvolver a literacia e autonomia para o 

exercício de escolhas saudáveis pelo consumidor” e “promover a inovação e o 

empreendedorismo direcionado à área da promoção da alimentação saudável”. 

A assistência alimentar a setores mais vulneráveis da população ou o combate ao desperdício 

alimentar levaram à criação de dois programas, o Programa Operacional de Apoio a Pessoas mais 

Carenciadas (PO APMC) que se destina, no essencial, a apoiar a distribuição de alimentos a 

pessoas mais carenciadas e a Comissão Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (CNCDA) 

nos termos do Despacho nº 14202-B/2016, cujo objetivo principal é “promover a redução do 

desperdício alimentar através de uma abordagem integrada e multidisciplinar” para o que 

constituiu a Estratégia Nacional de Combate ao Desperdício Alimentar (ENCDA) cujo fim é 

”desperdício alimentar zero: produção sustentável para um consumo responsável”. Embora estes 

programas tenham objetivos importantes e pretendam a complementaridade com outros 

programas do Estado e iniciativas da sociedade civil, somos de opinião que a sua concretização 

fica aquém na efetivação do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas.   

Em 2011, no âmbito da Comunidade de Países de Língua Portuguesa, Portugal contribuiu para a 

constituição da Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional (ESAN-CPLP) que tem como 

objetivo “contribuir para a erradicação da fome e da pobreza da Comunidade, através do reforço 

da coordenação entre os Estados membros e da maior governança das políticas e programas 

sectoriais de segurança alimentar e nutricional”.20 

Estas estratégias tendo aspetos positivos e pretendendo dar contributos à implementação de 

políticas integradas de diversas áreas (saúde, social, ambiente, por exemplo) parece-nos que serão 

ainda muito escassas no que se reporta a outros aspetos como os da literacia alimentar, do acesso 

ao alimento, da produção agrícola e preservação dos solos, da organização do território, do 

respeito pela história gastronómica portuguesa e da qualidade da dieta mediterrânica. 

Visando esta integração setorial e medidas que fomentem a edificação material deste direito, foi 

criado o Estatuto da Agricultura Familiar aprovado pelo Decreto Lei nº 64/2018 de 7 de agosto 

pelo qual é reconhecido a importância das: 

Artigo 6º 

 
20 Informação disponível, em www.cplp.org 

http://www.cplp.org/
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Atividades de agricultura, da produção animal, da floresta, da caça, da pesca, bem 

como as atividades dos serviços que estão diretamente relacionados com a 

agricultura familiar são determinantes em grande parte do território”, assumindo 

“relevância na produção, no emprego, na biodiversidade e na preservação do 

ambiente através, nomeadamente, do incentivo à produção e ao consumo locais, 

que por sua vez minimizam as perdas e o desperdício alimentares, garantindo 

também uma presença em muitas áreas do interior, o que torna imperiosa a 

promoção de politicas públicas que reconheçam e potenciem essa contribuição da 

agricultura familiar”.  

O diploma atribui aos agricultores um conjunto de direitos e prerrogativas que lhes permitam, 

entre outras medidas, um acesso prioritário a programas apoiados pelo Fundo Europeu Agrícola 

de Desenvolvimento Rural, aos Programas Operacionais financiados pelos Fundos Europeus 

Estruturais e de investimento, medidas excecionais que contribuem para o ordenamento do 

território, acesso simplificado nos licenciamentos de unidades de produção ao nível de higiene e 

segurança alimentares, acesso a mercados de proximidade e a circuitos curtos de comercialização, 

a regime específicos de contratação pública para o fornecimento de proximidade de bens 

agroalimentares, a linhas de crédito adaptadas a segmentos da agricultura, prioridades ao 

arrendamento e compras de terras de domínio privado do Estado. 

O EAF enquadra-se nas Diretrizes publicadas em 2017 para o Apoio e promoção da Agricultura 

Familiar nos Estados Membros da CPLP e com a implementação da Década da Agrícola Familiar 

(2019-2028) pelas Nações Unidas. 

Apesar de a legislação do EAF ter sido publicada em 2018 ainda não foi regulamentada, a adesão 

dos agricultores/as tem sido escassa e não existe enquadramento legal para que possam aceder 

ao mercado de compras públicas institucionais. 

O quadro legal, regulamentar, normativo e de políticas públicas ao nível do SAN em Portugal é 

fragmentado, com uma visão estratégia nacional precária e demasiado sectorial deixando o País 

vulnerável na efetivação de uma politica alimentar e nutricional sustentável e adequada, sem 

prejuízo da existência de medidas avulsas como, por exemplo, circulares publicadas anualmente 

pela Direção-Geral da Educação estabelecendo as orientações sobre ementas e refeitórios 

escolares relativamente à lista de alimentos autorizados, a capitação de alimentos a oferecer aos 

alunos e a sazonalidade de frutos, algumas iniciativas de nível local, Juntas de Freguesia e 

Autarquias, por exemplo, Idanha-a-Nova, Montemor-o-Novo ou Torres Vedras ou o projeto 

piloto do Observatório Regional para a Segurança Alimentar no Algarve baseado no Infofamília 

da DGS e resultado de um protocolo assinado em 2017 celebrado entre a Administração Regional 

de Saúde do Algarve e a Associação in LOCO que visa “desenvolver competências na área da 

Alimentação saudável e acessível, tendo por base a Dieta Mediterrânica”.21 

Não existe legislação que, por exemplo, relativamente ao fornecimento das refeições escolares, 

das unidades de saúde ou nos estabelecimentos prisionais promova a aquisição de produtos em 

circuitos curtos, a produtores locais ou que defina as condições para monitorizar a qualidade 

nutricional e a quantidade das refeições fornecidas pelo Estado. 

 
21 Informação disponível em: https://www.sns.gov.pt 

https://www.sns.gov.pt/
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Aliás, um estudo publicado na revista da Associação Portuguesa de Nutrição, de abril-junho de 

2018 refere: 

“Apesar de todas as orientações que têm sido publicadas pelo ME para as cantinas 

e refeitórios escolares, a evidência sugere que podem não estar a ser cumpridas nos 

estabelecimentos de ensino. Esta realidade aparenta demonstrar fiscalização 

insuficiente por parte do Estado relativamente ao equilíbrio das refeições escolares 

que são disponibilizadas” (in, Acta Portuguesa de Nutrição nº 13, abril-junho 2018 

pulicada na revista da Associação Portuguesa da Nutrição, abril-junho 2018).  

A Resolução do Conselho de Ministros nº 103/2018, publicado no D.R. de 2018/07/26, criou o 

Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional em Portugal (CONSANP), organismo que tem 

como objetivo contribuir para a “concretização do Direito Humano à Alimentação Adequada”, nos 

termos do disposto na alínea a-) nº 1. 

A criação do Conselho justificou-se, como consta do texto preambular: 

”com a necessidade de estimular e garantir a confiança dos consumidores nos 

produtos alimentares, num quadro de diálogo aberto e responsável entre todas as 

entidades e intervenientes na segurança alimentar das diversas etapas da cadeia 

alimentar, desde a produção à distribuição”… 

”…enquanto plataforma interministerial e de participação da sociedade civil, com os 

seus múltiplos atores desde o setor académico ao setor empresarial, nas medidas e 

ações relacionadas com a boa aplicação do Direito à Alimentação Adequada, um dos 

direitos económicos, sociais e culturais, sendo atualmente entendido como o direito 

de todo o ser humano a ter um acesso regular a uma alimentação suficiente, 

adequada no plano nutricional e culturalmente aceitável, para uma vida sã e ativa”. 

A afirmação politica do Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas em Portugal tem 

estado nas preocupações da sociedade civil, por exemplo, a Realimentar, “uma rede da sociedade 

civil que tem por objetivo influenciar os processos de formulação e tomada de decisões sobre 

politicas públicas, nacionais e internacionais que digam respeito à soberania e segurança 

alimentar e o direito humano à alimentação”(https://realimengtar.org), que em 2020 apresentou 

uma Carta aberta ao Primeiro Ministro Português enquanto presidente da Consanp solicitando, 

entre outros: 

“1) Dar instruções para o rápido funcionamento do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 

Nutricional (CONSANP)…”; 

2) Formular e aprovar no COINSANP uma Estratégia Nacional de Alimentação e Nutrição inter-

setorial visando uma rápida transição para um sistema alimentar mais sustentável e resiliente”; 

3) Garantir que seja assegurado o apoio alimentar e os mecanismos de redução do risco de 

insegurança alimentar junto da população mais desfavorecida, incluindo pessoas em situação 

sem-abrigo”; 

4) Alterar a lei de contratação pública, flexibilizando procedimentos e discriminando 

positivamente, e na generalidade, os produtores locais de alimentos; 
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7) Apoiar as autarquias para a formulação e implementação de políticas alimentares locais para 

consolidar/constituir sistemas alimentares sustentáveis, incluindo a criação de gabinetes técnicos 

de apoio à implementação dessas políticas”.22 

 Os partidos políticos portugueses ainda não assumiram na sua agenda o Direito Humano à 

Alimentação e Nutrição Adequadas como eixo estruturante para a dignidade humana e não 

direito subsidiário de outros direitos, por exemplo, o direito à saúde. Entendemos que o 

reconhecimento constitucional e legislativo do DHANA será importante para a concretização de 

outros direitos constitucionais (direito à saúde, à educação, ao trabalho, ao ambiente) e facilitando 

a aprovação de legislação ordinária em diversas áreas (fiscal, tributária, financeira, organização de 

território, ambiente e recursos naturais, acesso à terra, literacia alimentar, comércio, etc). 

Sem uma alimentação boa não existe saúde, educação, respeito pelo ambiente, pela 

biodiversidade, pela riqueza científica, histórica e cultural da nossa dieta, a Mediterrânica, 

classificada Património Cultural Imaterial da Humanidade pela Unesco em novembro de 2010 

para Espanha, Itália, Grécia e Marrocos com extensão a Portugal, Chipre e Croácia em dezembro 

de 2013 cuja Declaração do Comité Científico da Dieta Mediterrânica da Fundação da Dieta 

Mediterrânica declarou que: 

“1-A Dieta Mediterrânica é uma herança/património viva(o) que continua a ser 

transmitida(o) de geração em geração; 

“2-A Dieta Mediterrânica está constantemente a ser “recriada” respondendo ao 

ambiente das diferentes comunidades envolvidas, adaptando-a aos hábitos locais, 

gerando um sentimento de identidade”;  

“3-O abandono de hábitos tradicionais saudáveis e o aparecimento de novos estilos 

de vida, associados a mudanças socioeconómicas, constituem fortes ameaças à 

preservação e transmissão da Dieta Mediterrânica a futuras gerações”.    

A primeira tentativa para positivar o Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas foi 

apresentada em 2020 pelo Bloco de Esquerda pelo Projeto de Lei nº 1048/XIII/4ª que foi 

chumbado. O projeto pretendia a consagração de determinados princípios como: 

Artigo 1º 

1 - A alimentação e nutrição adequadas são um direito fundamental do ser humano, 

inerente à dignidade pessoa humana e indispensável à realização de todos os 

direitos humanos, devendo o Estado adotar as políticas e ações necessárias para 

promover e garantir a segurança alimentar e nutricional da população: 

2 - É dever do Estado respeitar, proteger, promover, prover, informar, monitorizar, e 

avaliar a realização do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, assim 

como garantir os mecanismos para a sua exequibilidade. 

3 - O direito humano à alimentação e nutrição adequadas é realizado quando cada 

homem, cada mulher e cada criança, só ou em comunidade com outros, tem física e 

economicamente acesso, em qualquer momento e lugar, a uma alimentação e 

nutrição adequadas ou aos meios para as obter. 

 
22 Informação disponível em: https//realimentar.org 
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4 - A alimentação adequada refere-se a alimentos seguros, nutritivos, suficientes e 

culturalmente aceites para uma vida ativa e sã.    

Cabendo ao Estado, entre outros: 

Artigo 4º   

a) assegurar uma oferta estável de alimentos, em particular de alimentos nutritivos, 

a um preço justo e acessível, tendo em conta os rendimentos mínimos da população; 

b) aprovar os instrumentos estratégicos, de planeamento e gestão do setor 

alimentar, com a participação organizada de todos os atores; 

e) assegurar que a produção de alimentos assente numa gestão integrada e 

sustentável dos recursos naturais e produtivos; 

f) garantir um elevado nível de proteção da saúde humana e dos interesses dos 

consumidores; 

h) definir os grupos vulneráveis em matéria alimentar e definir as medidas de 

proteção especial para a garantia do direito humano a uma alimentação e nutrição 

adequadas; 

i) organizar, promover e incentivar a informação, a educação, e comunicação em 

matéria de segurança alimentar e nutricional, permitindo aos cidadãos escolhas mais 

informadas; 

l) promover sistemas de produção, distribuição e consumo de alimentos 

ambientalmente sustentáveis e equitativos; 

o) assegurar uma abordagem integrada e multissetorial, incluindo a política agrícola, 

educativa, social, ambiental e de saúde.”23 

O que tem sido feito no País é muito pouco na medida que a materialização do direito humano 

à alimentação e nutrição adequadas só é alcançável com a integração de outras obrigações do 

Estado para as quais uma Lei Bases da Alimentação é essencial, com vista a, como se refere no 

projeto supra mencionado, a assegurar uma oferta estável de alimentos, em particular de 

alimentos nutritivos, a um preço justo e acessível, aprovar os instrumentos estratégicos, de 

planeamento e gestão do setor alimentar,  assegurar que a produção de alimentos assente numa 

gestão integrada e sustentável dos recursos naturais e produtivos, garantir um elevado nível de 

proteção da saúde humana e dos interesses dos consumidores, definir os grupos vulneráveis em 

matéria alimentar e definir as medidas de proteção especial para a garantia do direito humano a 

uma alimentação e nutrição adequadas, organizar, promover e incentivar a informação, a 

educação, e comunicação em matéria de segurança alimentar e nutricional, permitindo  escolhas 

mais informadas, promover sistemas de produção, distribuição e consumo de alimentos 

ambientalmente sustentáveis e equitativos e assegurar uma abordagem integrada e 

multissetorial, incluindo a política agrícola, educativa, social, ambiental e de saúde.  

A evolução tem sido muito tímida e só recentemente foram aprovados diplomas legais no 

combate a determinadas doenças diretamente relacionadas com o estilo de alimentação. Em 2016 

um estudo da Direção-Geral de Saúde concluiu que “as doenças crónicas com a obesidade e 

 
23 Informação disponível em: https//app.parlamento.pt 
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eventualmente outras que lhe estão associadas, como a diabetes, doenças cardiovasculares ou 

cancro possuem uma distribuição na população muito dependente de acesso a alimento de boa 

qualidade nutricional”. 

O País tem alguma legislação avulsa de combate a determinadas doenças, como à que se reporta 

à redução do teor do sal no pão, a Lei nº 75/2009 de 08 de dezembro ou o que impede a 

publicidade de determinados alimentos, a Lei º 30/2019 de 23 de abril que estabelece restrições 

à publicidade dirigida a menores de 16 anos de géneros alimentícios e bebidas que contenham 

elevado valor energético, teor de sal, açúcar, ácidos gordos saturados e ácidos gordos 

transformados ou que determina condições para a limitação (proibição da venda e de 

publicidade) de produtos prejudiciais à saúde nos espaços destinados à exploração de bares, 

cafetarias e bufetes, pelas instituições do Ministério da Saúde (centros de saúde, estabelecimentos 

hospitalares, unidades locais de saúde) ou para a promoção de hábitos alimentares saudáveis 

como resulta de programas de informação e de capacitação das pessoas para escolhas 

alimentares mais saudáveis aumentando a literacia alimentar e nutricional como consta do 

Despacho 11391/2017 de 28 de dezembro. 

Sem prejuízo de se reconhecer a bondade daqueles diplomas e orientações, é nosso 

entendimento que pecam por manifestamente insuficientes. Aliás, questionamos a razão para a 

proibição de promoção e publicidade de alimentos com alto teor de sal, gordura, açúcar ficar 

limitada a menores de 16 anos ou a razão para que a limitação ou a proibição de venda e 

promoção de produtos alimentares nos estabelecimentos públicos de saúde e não seja extensível 

a instituições de saúde de natureza privada. 

Do estudo realizado no âmbito do PNPAS pela Direção-geral da Saúde em 2019/2020 em que 

avaliou os resultados da proibição da publicidade dirigida a crianças em diferentes meios de 

comunicação, nomeadamente, na televisão e em contexto digital foi concluído que “10,4% 

promoviam alimentos e bebidas, sendo esta percentagem variável em função do canal televisivo” 

se bem que “não se verificou qualquer publicidade a alimentos nos canais infantis”. 

No entanto, é insuficiente na medida que esse público (crianças e adolescentes) interage e vive 

com as famílias que acedem com toda a normalidade a informação publicitária que promove os 

produtos cuja publicidade está impedida a crianças. 

Não temos dúvida em afirmar que existe pouca firmeza na implementação de políticas públicas 

que verdadeiramente combatam o impacto ambiental da agroindústria, o consumo de produtos 

nocivos à saúde, a iliteracia alimentar e os demais efeitos negativos.    

 

Portanto, é notório que outra legislação e mais ampla tem de ser elaborada para aplicação e 

efetivação de uma política alimentar com qualidade nutricional, de acesso fácil respeitando a base 

da dieta mediterrânica e que seja aplicável a entidades públicas e privadas. 

A construção efetiva do Direito Humano a uma Alimentação e Nutrição Adequadas só serão 

alcançáveis de facto com um ordenamento legislativo e políticas públicas que verdadeiramente 

incentivem uma produção sustentável e mais natural, desmotivem a utilização de pesticidas ou 

adubos, fomente uma distribuição equilibrada e os circuitos curtos de produção, possibilite uma 

política de preços justos e implemente programas e campanhas para educação alimentar da 

população. 
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O relatório elaborado no âmbito do programa Nacional para a Promoção da Alimentação 

Saudável (PNPAS) da Direção Geral da Saúde em 2019/2020 é indicado que – “existe uma 

tendência crescente da proporção de utentes com registo de pré-obesidade e obesidade nos 

cuidados de Saúde Primários, atingindo os 16,7% e os 11,9% a nível nacional em 2019.” 

No dizer do relatório, a COVID parece ter contribuído para uma alteração nos hábitos alimentares 

de uma parte significativa da população nacional inquirida. Quase metade da população inquirida 

(45,1%) reportou ter mudado os seus hábitos alimentares durante este período e 41,8% tem a 

perceção de que mudou para pior”.  

Entendemos que a situação pandémica não justifica tudo ou poderá comprovar que a população 

portuguesa já adquiriu hábitos alimentares que estão na origem dos resultados que indicam que 

a adesão à dieta mediterrânica não é grande como resulta de um estudo de PNPAS realizado 

entre 1 e 17 de setembro de 2020 com o objetivo de avaliar os conhecimentos da população 

portuguesa sobre a dieta mediterrânia concluiu que: 

1-“Relativamente à notoriedade da Dieta Mediterrânia, 62% dos inquiridos dizem já 

ter ouvido falar em Dieta Mediterrânica e 80% dizem saber o que é a Dieta 

Mediterrânia. Deste modo, 50% dos inquiridos efetivamente conhecem a Dieta 

Mediterrânica. Verificou-se assim um aumento 4% da notoriedade da Dieta 

Mediterrânica desde 2013 (66%), aumentando o nível de conhecimento em 6% (50,5% 

em 2013)” 

2-“A nível nacional adesão ao padrão alimentar mediterrânico cresceu 17% desde 

2016”.  

Outra área onde é urgente intervir reporta-se à interpretação da informação nutricional presente 

nos rótulos dos produtos alimentares. De acordo com aquele relatório da Direção-Geral da Saúde 

em “2016 foram observadas dificuldades na interpretação desta informação em cerca de 40% dos 

inquiridos”. 

Em Portugal não existem medidas para implementar um modelo de rotulagem simples, claro e 

dissuasor do consumo de determinados alimentos, os que estão na origem de determinadas 

doenças, sendo urgente intervenção legislativa que adapte um sistema de rotulagem simples e 

eficaz na informação e para a promoção de aquisição de alimentos saudáveis.  

O País está dotado de centenas de diplomas legais, alguns resultantes da transposição de diretivas 

comunitárias ou de aplicação de normas para execução de regulamentos  comunitários sobre 

aspetos diversos, como: acondicionamento, rotulagem, condições de conservação e períodos de 

duração e venda de diversos tipo de alimentos e bebidas, controlo de qualidade dos géneros 

alimentícios transformados, regras higienossanitárias, ingredientes constitutivos dos alimentos, 

limites máximos de resíduos de substâncias ativas de produtos fitofarmacêuticos permitidos nos 

produtos agrícolas de origem vegetal, limites máximos de resíduos de medicamentos veterinários 

nos alimentos de origem animal, e animal, critérios microbiológicos aplicáveis aos géneros 

alimentícios, controlos veterinários,  rotulagem, publicidade, denominações e definições dos 

alimentos e bebidas, regras de fornecimentos e venda de produtos alimentares e refeições em 

estabelecimentos de diversa natureza, etc. 

Também já existe legislação relativa à produção biológica, à rotulagem e comércio de dos 

produtos biológicos mas é preciso elaborar legislação que discrimine positivamente a politica de 
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preços, a redução de impostos que incidem sobre os produtos, a diminuição de impostos sobre 

a atividade económica das explorações de agricultura biológica, que fomente os circuitos curtos, 

a descentralização das compras publicas dos produtos alimentares com proteção e promoção 

dos produtores locais, etc.       

O que está feito é insuficiente para se ter uma sociedade mais saudável, responsável e 

respeitadora do planeta no que os sistemas alimentares têm um papel fulcral.  

A forma como os alimentos são produzidos, processados, distribuídos e comercializados é 

decisiva na luta contra a alimentação inadequada, no cumprimento de outros direitos universais, 

(direito à saúde, ao ambiente, ao trabalho, à habitação, à propriedade, à liberdade, etc). 

Nas palavras da Diretora-Geral da Organização Mundial de Saúde na abertura da Conferência de 

2014 organizada pela FAO e pela OMS cujo tema foi “Nutrição Melhor, Vida Melhor”: 

“O sistema alimentar hegemónico mundial, baseado na comercialização de produtos 

industrializados para os mercados globais – produz uma grande gama de suprimentos, mas cria 

muitos problemas de saúde pública”.24 

Dizemos nós que este sistema hegemónico mundial ainda cria mais problemas, os relacionados 

com a organização territorial, a preservação da biodiversidade, o bem-estar climático, a paz social, 

a construção e a solidificação das democracias, a liberdade de pensamento, a liberdade cultural 

e a preservação dos patrimónios gastronómicos, ou seja, o Direito à Vida e à Dignidade da pessoa 

Humana.   

“Se queremos compreender melhor a nós mesmos e ao nosso lugar no mundo, devemos 

perguntar-nos como chegou esta comida ao nosso prato, e por que razões fez essa viagem.”25 

Pedimos ao Estado o reconhecimento normativo do Direito Humano à Alimentação e Nutrição 

Adequadas fazendo jus ao que deve ser a palavra de ordem – “Comida saudável, corpo são e 

pensamento livre”. 

 
24 Informação disponível em: https://www.abrasco.org.br 
25 Alimentação: passado e presente, Christopher Kissane, revista Electra, 13, fundação edp. 

https://www.abrasco.org.br/
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Conclusões: 

- O Alimento é decisivo para a existência da espécie e a salvaguarda da vida da Pessoa Humana 

enquanto parte integrante da comunidade social, incumbindo ao Estado promover o bem-estar 

e a qualidade de vida do povo, proteger a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais 

e assegurar um correto ordenamento do território. 

- A importância decisiva do Alimento está corporizada no primeiro diploma internacional que 

proclamou o Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA), a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos que estabeleceu que: 

Toda a pessoa tem direito a um padrão de vida adequado à saúde e bem-estar de si mesmo e da 

sua família, o que inclui o direito à alimentação…” e com abrangência definida no Comentário 

Geral nº 12, aprovado no CESCR que definiu o DHANA como:  

“O direito a uma alimentação adequada é realizado quando cada homem, mulher e criança, só ou 

em comunidade, têm acesso físico e económico a uma alimentação adequada ou aos meios 

necessários para a sua obtenção em todo o momento”. 

- Esta interpretação do DHANA impõe ao Estado Português a efetivação de politicas legislativas, 

regulamentares, administrativas, organizacionais, cívicas em várias áreas da sociedade que 

respeitem o acesso a alimentos adequados de forma a assegurar a gestão e a proteção dos 

recursos naturais e do ambiente, a biodiversidade, a sustentabilidade do planeta, que garanta o 

acesso e distribuição equitativa do Alimento, que valorize a dieta alimentar, a cultura, o 

ordenamento do território, a história gastronómica e outras “liberdades responsáveis” dos povos 

contribuindo para a promoção de bem-estar e a qualidade de vida do povo como estipula o 

artigo 9º da Constituição da República Portuguesa. 

- O país não tem uma norma constitucional ou legislação ordinária que autonomize, individualize 

e dignifique o Direito Humano a uma Alimentação e Nutrição Adequadas e, em consequência, 

não existem normas legislativas, judiciais ou administrativas que estruturada e 

multissetorialmente permitam a implementação e garantam uma alimentação saudável e 

equilibrada a todas as pessoas no que é fundamental a literacia alimentar. 

- Para a implementação, efetivação e manutenção do Direito Humano à Alimentação e Nutrição 

Adequadas é fundamental a aprovação de uma Lei Bases de Alimentação como pilar enquadrador 

para a constituição do restante ordenamento jurídico e de outra natureza. 

- O ordenamento existente em Portugal assenta essencialmente na perspetiva da segurança dos 

alimentos em detrimento claro da segurança alimentar em sintonia também com a realidade do 

Mundo e que resulta das medidas e políticas implementadas após a 2ª Guerra Mundial.  

- O País está dotado, essencialmente, de ordenamento legislativo, regulamentar, 

contraordenacional e administrativo bem como de organismos e entidades com objetivos e 

funções para implementar regras, fiscalizar e sancionar práticas e procedimentos para o controlo 

de qualquer agente que em contacto com os alimentos promova risco à saúde das pessoas ou 

coloque em risco a sua integridade física mas tem lacunas significativas no que se reporta à 

segurança alimentar, ou seja, assegurar que as pessoas acedam a alimentos com qualidade 

nutricional e quantidade apropriada a uma vida saudável e ativa. 
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- A violação do ordenamento jurídico, regulamentar e administrativo que está devidamente 

assegurado na medida que a legislação prevê a aplicação de coimas, multas ou outras sanções 

em caso de infração das regras e normas que se reportam a assegurar a segurança dos alimentos. 

- O país não tem norma constitucional ou legislação que reconheça o Direito Humano a uma 

Alimentação e Nutrição Adequadas. 

- A crise climática, a falta de qualidade nutricional dos alimentos e a modificação profunda da 

dieta alimentar com o consumo excessivo de alimentos transformados ou não, mas com 

consequências negativas ao nível da saúde pública, a escassez de recursos naturais, como a água, 

a desertificação territorial e a iliteracia alimentar contribuíram para a necessidade de alterar 

urgente e profundamente a forma como se produz, se distribui e se consome o Alimento. 

Recomendação: 

Aprovação de uma Lei de Bases da Alimentação que, no essencial, responda ao conceitos e ao 

princípios seguintes: 

1 - O direito humano à alimentação e nutrição adequadas é realizado quando cada homem, cada 

mulher e cada criança, só ou em comunidade com outros, tem física e economicamente acesso, 

em qualquer momento e lugar, a uma alimentação e nutrição adequadas ou aos meios para as 

obter. 

2 - A alimentação adequada refere-se a alimentos seguros, nutritivos, suficientes e culturalmente 

aceites para uma vida ativa e sã.    

3 - A alimentação e nutrição adequadas são um direito fundamental do ser humano, inerente à 

dignidade pessoa humana e indispensável à realização de todos os direitos humanos, devendo o 

Estado adotar as políticas e ações necessárias para promover e garantir a segurança alimentar e 

nutricional da população sendo dever do Estado respeitar, proteger, promover, prover, informar, 

monitorizar, e avaliar a realização do direito humano à alimentação e nutrição adequadas. 

4 - A concretização daqueles conceitos e princípios obriga a que o Estado execute alguma tarefas 

como:  

a-Assegurar uma oferta estável de alimentos nutritivos a preço justo e acessível, em particular 

de alimentos nutritivos; 

b - Promover a produção, distribuição e consumo de alimentos ambientalmente sustentáveis 

e equitativos apoiando sistemas de produção, distribuição e consumo de alimentos 

ambientalmente sustentáveis e equitativos para garantir uma gestão integrada e sustentável 

dos recursos naturais e produtivos; 

c - Assegurar uma abordagem integrada e multissetorial nas áreas: agrícola, educativa, social, 

ambiental, saúde, cultura, educação alimenta. 


