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A sustentabilidade é alvo de reflexão há vários anos, mas 
apenas na última década se assumiu como um tema emer-
gente e cuja discussão e aplicação é imprescindível em todos 
os sectores. O sector da alimentação não é excepção e a sus-
tentabilidade alimentar tem ganho cada vez mais peso em to-
das as classes profissionais do sector, com vista à disponibiliza-
ção de opções mais sustentáveis ao consumidor e de forma a 
consciencializá-lo para opções alimentares mais sustentáveis. 
Importa referir que opções mais sustentáveis poderão ter um 
impacto a nível ambiental, social e económico, os três eixos 
principais da sustentabilidade. O Pacto Ecológico Europeu é 
actualmente um dos grandes marcos da importância deste 
tema e que já afecta positivamente todo o sector alimentar, 
no sentido de o tornar mais verde.
Quando analisamos o ciclo de vida de um alimento, verifica-
mos que o seu impacto pode verificar-se em qualquer um dos 
passos da cadeia de valor, mas normalmente a fase da pro-
dução é aquela que acarreta um maior impacto em qualquer 
uma das vertentes, seja em termos de gasto de água, uso de 
químicos, gasto de energia, investimento financeiro, mão-de
-obra, entre outros aspectos, quando comparada com outros 
segmentos da cadeia, como, por exemplo, o transporte. As-
sim sendo, tudo o que for possível fazer para se minimizar o 
impacto associado a esta fase do ciclo de vida do alimento, re-
percutir-se-á, no final, num alimento mais sustentável. Neste 
contexto, as recomendações para a escolha de um alimento 
poderão ir no sentido de opções provenientes de agricultura 
mais sustentável, havendo já vários modelos em crescimento 
actualmente. A procura de selos ecológicos presentes na rotu-
lagem ou próximo dos alimentos, como o selo de Agricultura 
Biológica, selo Rainforest Aliance, Global Gap, entre outros, 
pode ajudar o consumidor a fazer escolhas mais conscientes 
e sustentáveis. Contudo, recomendações mais simples, como 
preferir alimentos nacionais, de proximidade, frescos e sazo-
nais, sempre que possível, são também igualmente fortes e a 
considerar em cada escolha alimentar efectuada.  
Há ainda um longo caminho a percorrer em termos de trans-

missão de informação aos consumidores, de forma a torná-los 
mais racionais nas suas escolhas e com capacidade de decidirem 
sem base em radicalismos, muitas vezes motivados por campa-
nhas de desinformação que circulam de tempos em tempos. 
Ciente desta necessidade, em 2017, a Associação Portuguesa 
de Nutrição criou um Programa de informação e sensibilização 
sobre Sustentabilidade Alimentar com o principal objectivo de 
consciencializar para o impacto que a alimentação pode ter 
em matéria de sustentabilidade, tornando o consumidor mais 
ciente das escolhas alimentares que deve fazer. A maioria dos 
projectos desenvolvidos no âmbito deste Programa destinam-
-se a nutricionistas, contudo, um dos projectos desenhados no 
final de 2019 – Sustentabilizar o futuro através da alimentação 
– destina-se a alunos do ensino secundário, sendo realizado 
através dos seus professores. Nesta iniciativa, são trabalhadas 
diversas temáticas ligadas à sustentabilidade alimentar, no-
meadamente as questões ligadas à produção alimentar sus-
tentável, a importância das cadeias curtas de distribuição, o 
consumo de produtos preferencialmente frescos, da época e 
nacionais, de forma a alertar para as diversas formas de produ-
ção, dotando os alunos de informação que lhes permita faze-
rem escolhas mais conscientes quanto à sua alimentação.  
Este projecto é voluntário e tem recolhido bastante interesse 
por parte dos professores do 
ensino secundário, tendo já 
sido aceites cerca de 600 can-
didaturas, abrangendo mais 
de 3.500 alunos, desde o início 
de 2020. 
Mais informações sobre este 
projecto em concreto e sobre 
o Programa de informação e 
sensibilização sobre Sustenta-
bilidade Alimentar da Associa-
ção Portuguesa de Nutrição em 
https://sustentabilidadeali -
mentar.apn.org.pt/. 
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