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o que

COMER
para

SALVAR
o

PLANETA?



Saúde Ambiente

ALIMENTAÇÃO



Que impacto é 

que TU TENS 

PARA MUDAR o 

PLANETA?



Qual o peso

da TUA 

ALIMENTAÇÃO 

na “SAÚDE” do 

PLANETA?



(APN. Alimentar o Futuro: Uma Reflexão Sobre Sustentabilidade Alimentar, 2017).

Emissões europeias de GEE por sector



SUSTENTABILIDADE



#1 DESAFIO

SER SUSTENTÁVEL É…
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Biodiversidade,

ambiente,

clima

Equidade, 

comércio 

justoNecessidades 

alimentares

e de nutrientes,

segurança 

alimentar,

acessibilidade

Herança 

cultural,

capacidades

Respeito pelo 

meio 

ambiente,

comida local e

sazonal

Bem estar, 

saúde

DI ETA

SUSTENTÁVEL

Fontes: FAO (2010) Sustainable Diets and Biodiversity, Euro-Mediterranean Network on Research and Innovation for Food Security ES Research - Research

Sectorial.

2. A Dieta Mediterrânica e a Sustentabilidade

A definição da 
FAO de dietas 
sustentáveis 
reconhece a 

interdependência 
entre produção  

e consumo 
alimentares.

Apesar dos grandes progressos alcançados,
no que se refere às possibilidades da

agricultura alimentar um cada vez maior
número de pessoas no planeta, a verdade
é que, os sistemas alimentares e dietas

mundiais e da região mediterrânica não
são hoje propriamente sustentáveis.

Existem cerca de mil milhões de pessoas
em todo o mundo que sofrem de fome, a
mesma quantidade de pessoas que sofrem

de obesidade e excesso de peso.
Trata-se de má nutrição em ambos os

casos. Os Anexos V e VI mostram os
mapas do excesso de peso e da fome.

Uma dieta sustentável pode reduzir a
utilização de água, minimizar a emissão de

CO2 e promover a biodiversidade alimentar

e os valores tradicionais e comidas locais,
graças à sua enorme variedade, que são

igualmente ricas nutricionalmente.

O sucesso desta promoção passa pelo

envolvimento da sociedade civil e de todos
os envolvidos nos setores agrícola,
nutricional, saúde, ambiente, educação,
cultura, comércio, tanto do lado da procura

como da oferta.

Representação esquemática das principais 

componentes de uma dieta sustentável

iii – Dietas sustentáveis



Alimentação

SAUDÁVEL
é

alimentação

SUSTENTÁVEL



COMO

é que

eu COMO?



Dieta

MEDITERRÂNICA!



Fonte: Barilla Center for Food & Nutrition Foundation(BCFN), 2010. (Fonte: Barilla Center for Food & Nutrition Foundation, 2010)



#2 DESAFIO

Um prato SEM CARNE
e SEM PEIXE?



• Mais vegetal

• Menos animal

• Local

• Da época

• ↓DESPERDÍCIO 

ALIMENTAR

(Fonte: The EAT-Lancet Commission Report, 2011)



#3 DESAFIO

O que fazer para não 
desperdiçar comida?



Desperdiças comida?

• 33% de todos os alimentos são 
desperdiçados

• 25% do desperdício daria para 
alimentar todas as pessoas com 
fome no mundo

(FAO, 2011)



Desperdiças comida?

• 1 milhão de toneladas/ano
• 50 mil refeições/dia
• Dava para alimentar 360 mil 

portugueses
• 1/3 vem da nossa CASA

(Baptista, P. et al., 2012)



Ser sustentável…

Na ESCOLA



#4 DESAFIO

O que é o teu LANCHE
na ESCOLA?



Lanches saudáveis e sustentáveis

•Reduzir/reciclar embalagens
•+ natural, - processado
•Fruta e legumes frescos
•Cereais integrais (pão, tostas, 
cereais…)
•Frutos oleaginosos 
(amêndoas, nozes…)



#5 DESAFIO

Almoças no REFEITÓRIO?



Ementa da tua escola

Plano de 15 semanas:

• >250 combinações de pratos diferentes

• > 40 sopas
• 15 pratos de carne de aves 
• 15 pratos de carnes vermelhas (vaca, porco)
• 30 pratos de peixe
• 15 pratos sem carne/peixe 
• 10 pratos ovo-lacto-vegetarianos
• 50 pratos vegan (leguminosas, seitan e soja e 

derivados)





OBRIGADO!


