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Desenvolvimento Sustentável

ONU – Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030



Sustentabilidade Alimentar e Agrícola – Que Desafios?
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Crescimento da população mundial

Que respostas?

(FAO,2017)

Crescimento populacional até 2050  9 mil milhões de Habitantes 

Aumento da 
produção 

Alimentar*
Êxodo rural

Urbanização 
da 

população

Alteração 
nos hábitos 
alimentares. 

Impactos 
significativos 
nos sistemas 
alimentares

Consumos Alimentares

Garantia de Alimentação para todos

Segurança Alimentar



Consumos Alimentares

Excesso de peso e obesidade 
+ 

Défices de nutrientes

Global Burden of Disease Study 2010 
(Estudo Global da Carga da Doença)

Fatores dietéticos são os que mais contribuem para a 
saúde e bem-estar

Dietas pouco saudáveis
Malnutrição e as 

Doenças Crónicas não 
Comunicáveis

Custos sociais, 
económicos, 
individuais, 
familiares, 

comunitários e 
governamentais

Região mais afetada por DCNC
• > Causa de Anos de incapacidade.
• > Causa de morte. 

DCV, DM, Cancro e D.resp
• 77% DCNC
• 86% Mortalidade prematura. (WHO,2014)



Consumo Alimentar em Portugal
Inquérito Alimentar Nacional e Atividade Física 2015-2016

Hortícolas

11%    
(-12%)

Fruta

14%  
(-6%) Gorduras e 

Óleos

2%       
(=)

Comparação da distribuição percentual de consumo alimentar recomendado pela Roda dos Alimentos 
Portuguesa e o consumo alimentar estimado para a população Portuguesa (IAN-AF 2015-2016).

21% de consumo de alimentos não incluídos na roda: Bolachas, bolos e doces, 
snacks salgados e pizzas; refrigerantes e néctares e bebidas alcoólicas.  

Lacticínios

20% 
(+2%) Carne, 

Pescado e 
ovos

15% 
(+10%)

Leguminosas

1%     
(-3%) Cereais e 

derivados

16%  
(-12%)

2%

18%

5%

4%

28%

23%

20%

(IAN-AF, 2017)



Consumo Alimentar em Portugal
Inquérito Alimentar Nacional e Atividade Física 2015-2016

52,7%

Fator de Risco 
 Doenças 

Crónicas

(IAN-AF, 2017)



Consumo Alimentar em Portugal

2,6%  >50g/dia

34%  >100g/dia

17% a 18% de Risco de 
Cancro do Cólon

Consumos 
desfasados das 
recomendações

Problemas de 
Saúde

Problemas 
Ambientais

Insegurança 
Alimentar

Inquérito Alimentar Nacional e Atividade Física 2015-2016

(IAN-AF, 2017)

Agência 
Internacional de 
Investigação do 
Cancro (IARC) 

Frutas, vegetais e leguminosas

Proteínas Animais: Carne, peixe e ovos



Insegurança Alimentar

• Food Security
• Food Safety

Segurança 
AlimentarConsumos



Insegurança Alimentar –Mundial e Nacional

Ao nível mundial (2015) 795 milhões de pessoas (1 em cada 9 pessoas) continuam sem capacidade para 
adquiri os alimentos necessários para suprir as suas necessidades mínimas de energia diárias.

(FAO, 2017)

Saúde e Bem-estar 
Pesados fardos comunidades e 

estados 
(FAO e OMS, 2014). 

Acabar com a fome, alcançar a 
segurança alimentar e melhorar 

a nutrição são passos-chave 
para o desenvolvimento 

sustentável (ONU, 2016).

Malnutrição 



Insegurança Alimentar, Saúde e Nutrição
Inquérito Alimentar Nacional e Atividade Física 2015-2016

10,1% das famílias 
apresentaram 

insegurança alimentar

2,6% das famílias  Insegurança 
alimentar moderada ou grave

• Redução do consumo de alimentos ou até
mesmo “sentiram fome mas não comeram por
falta de dinheiro para adquirir alimentos”

(IAN-AF, 2017)



Segurança Alimentar como garantia da Subsistência Alimentar

A Ingestão de alimentos inseguros continua a ser uma das principais causas de doença e 
morte (OMS, 2015).

Aumento da 
produtividade e 

melhoria da 
subsistência.

Menos doenças

Alimentos mais seguros

Food Safety é 
componente crítico 

para a nutrição 
humana

(WHO,2015)

Doença
• 600 milhões 

de 
pessoas/ano

Morte
• 420 000 
pessoas/ano 

DALYS
• 33 milhões de 

Anos de vida 
Saudáveis 
perdidos

Food Security Food Safety



Segurança Alimentar – Problema de Saúde Pública?

Criando um ambiente no qual as doenças transmitidas por alimentos podem ocorrer em maior magnitude

Modificar os padrões de 
produção, distribuição e 
consumo de alimentos 

A consolidação das indústrias

Novos hábitos alimentares

Globalização do comércio 
alimentar

Movimentos humanos

Benefícios  Trazer para o mercado 
uma maior variedade de alimentos 

MAS… ao mesmo tempo

Novos desafios para a segurança 
alimentar e têm repercussões 

generalizadas para a saúde

Maior vulnerabilidade populacional 
(Idosos e Imunocomprometidos)

(WHO,2015)



Segurança Alimentar – Que estratégias para a sua garantia?

Sensibilizar para o impacto da 
resistência antimicrobiana para 

a saúde; 

Avaliar o impacto das novas 
tecnologias na produção e 

processamento de alimentos. 

Promover a educação dos 
consumidores, formação dos 

trabalhadores e investimento na 
investigação científica. 

Colaboração intersectorial 
eficaz entre a saúde pública e os 

sectores da agricultura e da 
saúde animal. 

(WHO,2015)



Desperdício Alimentar – Como atuar?

Reforçando os 
bons 

exemplos
• REFOOD

Educação 
Alimentar em 
Meio Escolar

• USDA

Envolvimento 
da 

Restauração
• DOSE CERTA



Saúde Ambiental: Uso racional dos recursos naturais, tecnológicos e químicos

(FAO,2017)

2050
Surja escassez de recursos 

naturais para a agricultura

> Competição por 
recursos 

Exploração 
excessiva e uso 
insustentável

Degradação do 
meio ambiente 

Mais Eficiente

Competição pelos recursos naturais intensificou-se devido 

Crescimento populacional; 

Mudança nos padrões alimentares;

Urbanização 

Alterações climáticas. 



Saúde Ambiental: Uso racional dos recursos naturais, tecnológicos e químicos

(FAO, 2014)

Fermentação 
Entérica

Fertilizantes 
Sintéticos

Produção de 
Arroz

Queima de 
Florestas

Gestão de 
Estrume

Estrume deixado 
nos pastos

Aumento das 
emissões GEE
(Consumos?)

Falta de 
Recursos

Crescimento 
agrícola 

sustentável

• Uso mais eficiente da terra 
e matérias-primas através 
do progresso tecnológico, 
e inovação social. 

Responder 
aos desafios 

futuros
• Conservação 

dos recursos 
naturais 
escassos

(OCDE, 2011). 



Em suma…Como garantir uma Alimentação e Agricultura Sustentáveis?

É NECESSÁRIA UMA AÇÃO CONCERTADA ENTRE TODOS 
OS SETORES DA SOCEIDADE NUMA ABORDAGEM 

MULTIDISCIPLINAR PARA UMA GESTÃO BEM SUCEDIDA 
DESTAS PROBLEMÁTICAS!

https://www.youtube.com/watch?v=WeoIsjYBQH0

https://www.youtube.com/watch?v=WeoIsjYBQH0
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