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The high prevalence of childhood and adolescence overweight and obesity in 
Europe is worrisome as it jeopardises the health of these vulnerable groups and 
our future adult generation. Schools are a unique setting to address this issue by, 
for example, providing an environment that facilitates healthier behaviours. Policy 
makers are giving great consideration to this possibility. For example, all EU Member 
States have school food policies that promote good nutrition in school. There 
are several tools to support those who purchase food and food-related services 
in or for schools at national, regional or local level (Figure 1). Our report, Public 
Procurement Of Food For Health: Technical Report On The School Setting, is an 
addition to these and targets health and nutrition aspects of food procurement 
in schools. The benefits of a procurement process that is health-sensitive go 
well beyond improved student health; they can affect performance at school, 
increase awareness about the links between food and health, and ultimately 
reduce healthcare costs. Additionally, such procurement can help steer the market; 
rewarding food business operators who provide nutritionally balanced meals and 
foods can stimulate reformulation, innovation, and social responsibility in the sector.

FIGURE 1

Tools to assist with public procurement of food in schools
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Portugal recolheu entre 2015 e 2017 um conjunto de informação epidemiológica 
nutricional única, sem paralelo na nossa história, que a par da intervenção e 
experiência acumulada nesta área desde 2001 quando foi publicado o artigo 
“O Nutricionista Municipal como Factor de Desenvolvimento Local em Portugal” 
pela revista de Alimentação Humana, obrigam a uma reflexão. Em primeiro lugar 
e como primeiro desafio, a consolidação de um novo paradigma de doença, 
onde o excesso de peso afeta mais de metade da população, a diabetes 10% e 
a hipertensão arterial perto de 40% da população. Neste modelo de epidemia as 
soluções já não poderão ser as mesmas das que estavam pensadas há 10 anos. 
Como segundo desafio, coloca-se a importância dos hábitos alimentares que se 
assumem como principal determinante dos anos de vida saudável perdidos pelos 
portugueses. Como terceiro desafio, podemos colocar a mudança e como alterar 
este paradigma de alimentação-doença, sendo que a alimentação inadequada 
resulta da interação das pessoas, dos seus conhecimentos e atitudes com 
o meio ambiente que os envolve. Isto significa, uma ação sobre as pessoas, 
que já conhecemos, e uma outra sobre o “meio ambiente obesogénico” que 
nos envolve, onde estamos menos qualificados e onde se poderá inclusive 
discutir o conceito de legitimidade democrática existente para a intervenção 
dos nutricionistas. Para responder à questão da legitimidade e da capacidade 
de influenciar os ambientes, a partir das práticas locais quotidianas, só o poder 
local poderá dar uma resposta eficaz, ou mais perto de ser eficaz. A dimensão 
do problema das doenças crónicas de base alimentar exige uma resposta 
pública que os nutricionistas ou quaisquer outros profissionais de saúde não 
conseguem, neste momento, dar de forma isolada. Modificar a oferta alimentar, 
nomeadamente nas escolas e em outros espaços de gestão pública, incentivar 
a mobilidade humana e a atividade física, criar condições para a segurança dos 
cidadãos nos processos de mobilidade, fomentar a produção alimentar local, 
nomeadamente pela existência de cadeias curtas e de venda a nível local, 
reformular o conceito de tempo livre e de tempo saudável no trabalho são 
apenas alguns exemplos onde as autarquias têm competências e podem de 
forma intersectorial fazer a mudança.

COMO TRANSFORMAR PRODUTOS ALIMENTA-
RES IDENTITÁRIOS EM OPORTUNIDADES DE 
NEGÓCIO? BOAS-PRÁTICAS NO RELACIONA-
MENTO ENTRE AUTARQUIAS E ASSOCIAÇÕES 
DE DESENVOLVIMENTO LOCAL
Artur Gregório1

1 Associação In loco

Utilizando apenas 3 exemplos, entre mais de meia centena, no norte, centro e sul 
de Portugal, foi realçado o papel das Associações de Desenvolvimento Local, em 
estreita colaboração com as autarquias, na valorização de recursos agroalimentares 
locais com elevado potencial de afirmação enquanto produtos identitários. 

RESUMOS

While the EU legal framework offers substantial scope for health-sensitive public 
procurement of food, its implementation is not straightforward. Among other 
issues, an obstacle is the translation of school food standards into adequate 
procurement contract language. We propose a series of specification sheets 
which include relevant considerations for all key food groups and nutrients as 
well as for food preparation and the catering service. We hope to provide a strong 
justification for action and the tools needed to support schools, municipalities 
and Member States in the real-life tasks necessary to effectively translate national 
school food policies into healthy school food environments. 



 51RESUMOS | V CONGRESSO PORTUGUÊS DE ALIMENTAÇÃO E AUTARQUIAS, 27 E 28 DE JUNHO, 2017
ACTA PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO 10 (2017) 50-52 | LICENÇA: cc-by-nc
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE NUTRIÇÃO® | WWW.ACTAPORTUGUESADENUTRICAO.PT | ACTAPORTUGUESADENUTRICAO@APN.ORG.PT

Produtos locais de qualidade, como o Cidrão - uma variedade regional de 
citrino; o Melão Casca de Carvalho; as Laranjas de Amares, Pala e Ermelo; as 
Maçãs Porta da Loja, Camoesa, Verdeal e Pipo de basto; as Peras de Amorim 
e Formiga, têm sido alvo de diversos projetos promovidos pela ATAHCA que, a 
partir das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave, dinamiza as parcerias locais 
onde empresas, autarquias e Universidade, dão as mãos para a valorização 
destes produtos locais, investigando e desenvolvendo técnicas produtivas 
sustentáveis e novas utilizações em fresco, processamentos inovadores e a 
sua comercialização em mercados emergentes. 
Mais a sul, na península de Setúbal, a ADREPES desencadeou um movimento 
nacional de proximidade entre produtores consumidores, sendo o projeto 
PROVE uma realidade exemplar ao nível europeu, no domínio dos circuitos 
curtos de produção-consumo. Complementarmente, O Clube de Produtores 
da Arrábida, dinamizado pela ADREPRES, constitui uma boa-prática no campo 
da organização da produção, reunindo informalmente dezenas de produtores 
de doçaria regional, transformados, artesanato e vinhos e contribuindo para a 
promoção destes produtos identitários.
No Algarve, o exemplo a destacar é o da Rota da Dieta Mediterrânica (Figura 1), 
uma comunidade de empresas e entidades, unidas pela valorização económica e 
cultural dos elementos identitários reconhecidos pela UNESCO como Património 
Cultural Imaterial da Humanidade. Esta iniciativa dinamizada pela Associação 
In Loco, tem vindo a estender-se a todo o território onde existem produtos 
locais de qualidade, artesanato, restauração, eventos & atividades, património 
e alojamento onde seja possível desfrutar de uma experiência onde estejam 
claramente presentes os valores e princípios deste estilo de vida milenar. 

FIGURA 1

Selo de Membro da Rota da Dieta Mediterrânica

Para responder a esta questão o Gabinete de Saúde, Igualdade e Cidadania 
da Câmara Municipal de Odivelas criou o Projeto Culturas da Alimentação 
em colaboração com o Programa Nacional para a Promoção da Alimentação 
Saudável da Direção-Geral da Saúde.
Com mais de 8% da população residente de origem estrangeira, num total 
de 103 nacionalidades, Odivelas apresenta condições de diversidade para 
testar abordagens dirigidas a estes públicos, tendo-se utilizado como ponto de 
partida o manual Alimentação Inteligente – coma melhor, poupe mais, editado 
pela Direção-Geral da Saúde e Edenred Portugal.
Através de metodologias participativas envolveram-se três entidades de 
referência na área da emigração, representando a população migrante 
brasileira e as comunidades africanas oriundas dos PALOP, dado que estas 
correspondem proporcionalmente às nacionalidades mais representadas em 
território nacional.
Com workshops, entrevistas de grupo e focus group, foi possível identificar 
práticas alimentares, representações acerca da alimentação dos portugueses 
e as principais dificuldades da população migrante.
Nunca colocando em causa a qualidade do manual Alimentação Inteligente, 
os grupos participantes propuseram um formato alternativo, mais conciso, 
ilustrado, com informação mais direta e linguagem adequada a diferentes 
níveis de domínio da língua portuguesa. Tendo presente que a alimentação 
molda fortemente cada cultura naquilo que é a relação dos indivíduos com 
a envolvente e com os outros, foram elaborados folhetos centrados no 
esclarecimento das características nutricionais de alimentos e métodos de 
confeção, típicos nos países de origem e em Portugal.
A aceitação deste tipo de materiais foi extremamente positiva, tendo sido 
considerados como mais adequados às necessidades do público-alvo, quer 
ao nível da pertinência dos temas quer na forma de apresentação, podendo 
constituir-se como pistas para uma eventual reedição adaptada do manual 
Alimentação Inteligente.

PACTO DE MILÃO - DESAFIO PARA AS AUTARQUIAS
Lucinda Fonseca1

1 Câmara Municipal de Amarante

O Município de Amarante, ciente das competências da autarquia, assumiu 
um compromisso através da assinatura do Pacto de Milão sobre Política de 
Alimentação Urbana, que pretende envolver o maior número de cidades e 
autoridades locais no desenvolvimento de sistemas alimentares baseados nos 
princípios da sustentabilidade e da justiça social. 
Suportado da necessidade do desenvolvimento de estratégias locais de 
segurança alimentar e nutricional, integra seis áreas de política pública: agricultura 
e sistemas agroalimentares, ambiente e recursos naturais, economia, saúde, 
educação e segurança social.
Em consonância com estas estratégias, o Município desenvolve diversos 
projetos:
“Ementa Municipal de Amarante”, baseada nos princípios de alimentação 
saudável, sazonalidade, produtos regionais e locais, tradição e desenvolvimento 
do comércio local, aplicada em todas as cantinas municipais (2269 crianças);
“Regime de Fruta Escolar”, promoção da ingestão de fruta e hortícolas e estilos 
de vida saudável através da disponibilização dos mesmos (Programa nacional), 
destinado aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico (1.º CEB), abrangeu um 
total de 16536 crianças; 
“Frutificar”, promoção da alimentação saudável e combate à obesidade infantil, 
através da educação alimentar e disponibilidade de alimentos saudáveis. Prevê 
a criação de hortas escolares, dirigido ao ensino pré-escolar, abrangendo 817 
crianças;
“Mercadinho Saudável” promoção da alimentação saudável, agricultura sustentável 
e ingestão regular de água (nomeadamente da rede pública) e combate ao seu 

O DESAFIO DAS INTERVENÇÕES ALIMENTARES 
EM COMUNIDADES MULTICULTURAIS
Carlos Valentim1 
1 Gabinete de Saúde, Igualdade e Cidadania da Câmara Municipal de Odivelas

Tem vindo a ser demonstrado que o aumento dos casos de peso excessivo 
afeta de uma forma diferenciada a população, sendo os grupos socioecono-
micamente mais desfavorecidos os mais penalizados por hábitos alimentares 
desequilibrados.
Neste sentido, será que a informação e as recomendações produzidas para a 
população portuguesa em geral têm impacto e eficácia em grupos de outras 
origens étnicas e geográficas?
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desperdício, com distribuição de garrafas reutilizáveis para 1.º CEB, abrangendo 
723 crianças;
“Campo na Cidade”, atividade realizada no Dia Mundial da Alimentação. Conciliou 
alimentação saudável e sustentabilidade ambiental. Todos os jardins de infância 
do concelho (1169 crianças) criaram a sua horta, baseada nos princípios dos 
4 R’s. Estes trabalhos foram expostos nos dois centros urbanos do concelho e 
integram atualmente as hortas escolares. 
O Município de Amarante encontra-se a dar os primeiros passos para uma 
cidade mais sustentável e saudável.

UMA ESTRATÉGIA ALIMENTAR MUNICIPAL ATRA-
VÉS DO AROUCA GEOPARK
Ana Helena Pinto1

1 Câmara Municipal de Arouca

Arouca é um concelho do distrito de Aveiro e da Área Metropolitana do Porto, 
reconhecido pela UNESCO como Geopark. Um território de valor geológico único 
com uma missão educativa de promoção e prevenção sustentável. Nos últimos 
anos este tem sido um destino turístico procurado pelas suas caraterísticas e 
paisagem, gastronomia e iniciativas culturais.
As novas tendências e exigências do mercado levantam novos desafios, os quais 
Arouca tem de acompanhar para continuar na liderança como um concelho de 
desenvolvimento sustentável e destino turístico de referência. Ao mesmo tempo 
é imperativo saber olhar o futuro, diferenciar e criar mais valor. Neste sentido, a 
alimentação - nos seus produtos e ofertas de consumo são um aspeto chave 
diferencial e sobre o qual urge intervir e desenvolver. Nasce assim o GEOFOOD 
- Um projeto que pretende integrar alimentação e território, turismo e saúde, 
sustentabilidade e sabor.
O território Geoparque Arouca e a sua oferta gastronómica, como destino 
turístico promotor de estilos de vida saudáveis.
Nesta comunicação serão exploradas as caraterísticas de um território como 
base para a construção de um projeto alimentar integrado. É apresentado o 
Projeto Geofood, nas suas 4 valências (produtos, menus, itinerários e parceiros) 
como resposta à promoção alimentar de um território, ao desenvolvimento local 
e à promoção de estilos de vida mais saudáveis e sustentáveis e ainda um breve 
ponto de situação da implementação deste projeto em curso no Arouca Geopark.
A alimentação surge e é determinada pela relação das pessoas com a geo 
circundante. Faz parte da identidade de um território. Bem trabalhada pode 
tornar-se chave de desenvolvimento local, de marca de um destino diferenciador 
e tornar cada município mais saudável, integrado, mais competitivo e sustentável. 
O desafio: identificar e potenciar geofood noutros territórios e municípios.


